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Rodzaj                           

powiązania
1Nazwa podmiotu i jego nr NIP

 

(obowiązujący od 16.06.2014r.)

Nazwa

NIP

Nazwa

NIP

W związku z powyższym oświadczam, iż w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat

podatkowych:

Nie pozostawałem/am w żadnym ze stosunków prawnych lub faktycznych, opisanych w artykule 2 ust. 2

ww. rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z innymi jednostkami gospodarczymi.

Pozostawałem/am w jednym ze stosunków prawnych lub faktycznych, opisanych w artykule 2 ust. 2

rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z innymi poniżej wymienionymi jednostkami gospodarczymi:

(Imię i Nazwisko, adres, seria i numer dokumentu tożsamości /                            

Nazwa, adres siedziby, NIP, REGON)

Łączna
2
  wartość przyznanej 

pomocy de minimis wyłącznie                

w rolnictwie
3
  lub rybołówstwie

4 

Oświadczenie wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych 

na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimis

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107

i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis limit pomocy de minimis przysługuje

jednemu przedsiębiorstwu. Definicja „jednego przedsiębiorstwa” została zawarta w art. 2 ust. 2 ww. rozporządzenia i

stanowi iż „jedno przedsiębiorstwo” obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej

jednym z następujących stosunków:

a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy,

wspólników lub członków; 

d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej

członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej

jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki. 

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)–d), za

pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za

jedno przedsiębiorstwo.

b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego,

zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej; 

c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową

zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki; 
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2
Należy podać sumę wartości przyznanej danemu podmiotowi pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w danym roku

podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych.
Ze względu na możliwość zidentyfikowania (w aplikacji SHRIMP) wartości uzyskanej pomocy de minimis w pozostałych sektorach nie

należy uwzględniać w  kolumnie pomocy de minimis uzyskanej na podstawie:

rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w

ogólnym interesie gospodarczym (Dz.Urz. UE L. 114 z 26.04.2012 roku str.8

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 roku str. 9 z późn. zm.)

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de

minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12. 2006 roku str.5)

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w

odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007 roku, str. 35 z późn. zm.) albo

3 
Przyznana na podstawie:

NIP euro

Nazwa zł

NIP euro

Nazwa zł

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
4
 Przyznana  na podstawie:

rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu

do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz.

UE L 193 z dnia 25 lipca 2007 roku, str. 6);

1
Należy wpisać symbol dotyczący rodzaju powiązania (tj. litery A, B, C, D) zgodnie z odpowiednimi podpunktami Artykułu 2 ust. 2

rozporządzenia, a mianowicie:

a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub

członków;  - A

b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub

nadzorczego innej jednostki gospodarczej;  - B

c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą

jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki; - C

d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem,

samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw

głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki. - D

Oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nierzetelnych, fałszywych bądź

stwierdzających nieprawdę oświadczeń, wynikającej z przepisu art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
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