
Wzór oświadczenia o pomocy de minimis  

Oświadczam, iż ..................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko / nazwa, miejsce zamieszkania i adres / siedziba firmy i adres, NIP podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis) 

     * w roku podatkowym w którym ubiegam się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat 

podatkowych, nie uzyskał/a pomocy de minimis/pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

(niewłaściwe skreślić) 

     * w roku podatkowym w którym ubiegam się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat 

podatkowych, uzyskał/a pomoc de minimis/pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (niewłaściwe 

skreślić). Informacje o wielkości pomocy zawarto w tabeli1: 

* właściwe zaznaczyć 

Lp. 
Podmiot udzielający 

pomocy2 

Podstawa prawna 

otrzymanej pomocy 

Przeznaczenie 

pomocy (proszę 

wskazać czy jest to 

pomoc de minimis 

czy pomoc 

de minimis 

w rolnictwie lub 

rybołówstwie) 

Dzień udzielenia 

pomocy 

(dzień-miesiąc-rok) 

Wartość pomocy brutto 

w PLN w EUR 

       

       

       

       

       

   Łączna wartość 

pomocy de minimis 
  

 

W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę jakiejkolwiek pomocy de minimis oraz pomocy 

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w trakcie rozpatrywania wniosku, należy niezwłocznie przesłać 

informacje o takiej pomocy wraz z kopiami zaświadczeń. 

 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym. 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, 

wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, który brzmi: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód 

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę 

lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 

 

……………….……..…………………...…………………………………………… 
(imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, data) 

                                                           
1 Wszelkie informacje zawarte w tabeli powinny być zgodne z Zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis oraz pomocy 

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie składający oświadczenie otrzymał od podmiotów udzielających mu pomocy 

de minimis oraz pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w okresie roku podatkowego w którym ubiega się o pomoc 

oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych. 

 
2 Należy wymienić tylko pomoc przyznaną przez Państwo Polskie. 


