OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O POMOC DE MINIMIS
INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU
1,Pełna nazwa/ imię i nazwisko

2.Adres
siedziby
firmy

województwo

powiat

gmina

miejscowość

ulica

nr domu

3. Numer identyfikacyjny REGON

4.Numer identyfikacji podatkowej NIP

5.Klasa rodzaju podstawowej działalności wg Polskiej Klasyfikacji
Działalności PKD

6.Forma prawna

7.Wielkość przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 z późn zm.)
I. Oświadczam, że w bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających go latach obrotowych nie korzystałem (am)
z pomocy de minimis
………… …………………….
(czytelny podpis)

II. Oświadczam, że w bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających go latach obrotowych korzystałem (am)
z pomocy de minimis o wartości brutto …………………………….. wynikającej z załączonych zaświadczeń

…… …………………….
(czytelny podpis)

DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ
………………………..
b
(imię i nazwisko)

……………………

…………………..

……………………..

(stanowisko służbowe)

(telefon)

(data i podpis)

(Dz. Urz. C 244 z 1.10.2004)
Przez przedsiębiorcę w trudnej sytuacji ekonomicznej należy rozumieć przedsiębiorcę, który przy pomocy środków własnych
oraz środków, jakie mógłby uzyskać od udziałowców, akcjonariuszy, wierzycieli lub z innych źródeł finansowania
zewnętrznego, nie jest w stanie powstrzymać strat, które w przypadku nieotrzymania pomocy na rotowanie lub pomocy na
restrukturyzację, doprowadziłyby do jego likwidacji w krótkiej lub średniej perspektywie czasowej. Przedsiębiorca jest w
trudnej sytuacji ekonomicznej gdy:
a)
W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została
utracona, w tym ponad jedna czwarta tego kapitału w okresie poprzedzającym 12 miesięcy , lub
b)
w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi
spółki, jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w
okresie poprzedzających 12 miesięcy, lub
c)
niezależnie od rodzaju spółki, jeżeli spełnia ona kryteria w prawie krajowym w zakresie podlegania zbiorowej
procedurze upadłościowej.
Jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w lit. a) - c) przedsiębiorca może być uznany za będącego w trudnej sytuacji
ekonomicznej w szczególności, gdy: posiada nadmierne zdolności produkcyjnej, następuje wzrost start, zapasów lub
zadłużenia, maleje obrót, zmniejsza się płynność finansowe, maleje wartość aktywów netto albo osiąga wartość zerową.

