
POLA  JASNE  WYPEŁNIA  SKŁADAJĄCY,  POLA  CIEMNE  WYPEŁNIA  URZĄD  SKARBOWY.  WYPEŁNIAĆ  NA  MASZYNIE,
KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

2. Numer dokumentu BA: 3. Znak sprawy:

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
STWIERDZAJĄCEGO, ŻE UZYSKANA POMOC

PUBLICZNA Z TYTUŁU JEDNORAZOWEGO
ODPISU AMORTYZACYJNEGO ŚRODKA
TRWAŁEGO JEST POMOCĄ DE MINIMIS

Podstawa prawna:
1. art. 5 ust. 3 oraz art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.  j. 

Dz. U. z 2016 roku, poz. 1808 z późn. zm.).
2. art. 22k ust. 7-11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2032 

z późn. zm.).
3. art. 16k ust. 7-11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1888 

z późn. zm.),
4. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) 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. 1).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
Termin składania:

po dniu dokonania odpisu amortyzacyjnego 

A. ORGAN PODATKOWY 
4. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW-NOWA HUTA

B. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES

B.1. DANE PODATNIKA 
5. Nazwisko/Nazwa 6. Pierwsze imię/Nazwa skrócona

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY
7. Kraj 8. Województwo 9. Powiat

10. Gmina 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu

14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta

B.3. INFORMACJE DODATKOWE O PRZEDSIĘBIORCY
20. Rodzaj przedsiębiorcy - forma prawna

          A. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jednoosobowo

          B. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w ramach spółki osobowej 

          C. podatnik nie będący osobą fizyczną

Poz. 21 wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli kwadrat B w poz. 20

21.

A. Udział w spółce:____ %
B. Nazwa i NIP spółki: …............................................................................................................

22. Obowiązek podatkowy w VAT

             A. tak            B. nie

23. Wielkość wnioskodawcy1 zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia  Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 roku, str. 1):

           A. mikroprzedsiębiorca                 B. mały przedsiębiorca                 C. średni przedsiębiorca                 D. inny przedsiębiorca
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24. Struktura rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (należy dokładne określić zakres prowadzonej działalności z podaniem klasyfikacji
działalności wg PKD-2007)

........................................................................................................................................
PKD .......................................

C. INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKA TRWAŁEGO

C.1. Ogólne informacje o środku trwałym
25. Nazwa środka trwałego:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

26. Grupa klasyfikacji środków trwałych (KŚT):

................................
27. Data zakupu środka trwałego:

................................
28. Wartość początkowa środka trwałego:

................................

C.2. Informacje ewidencyjne o środku trwałym
29. Data wprowadzenia środka trwałego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

...............................
30. Dzień dokonania zaliczenia w koszty odpisu amortyzacyjnego:

...............................
31. Łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonanych w danym roku podatkowym:

..................................................

D. OŚWIADCZENIA PRZEDSIĘBIORCY

D.1. WSKAZANIE Z JAKIEGO TYTUŁU PRZEDSIĘBIORCA DOKONUJE 
JEDNORAZOWEGO ODPISU AMORTYZACYJNEGO

32. Oświadczam, iż w roku dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego rozpocząłem/rozpoczęłam prowadzenie działalności i nie
dotyczą mnie wyłączenia określone w art. 22k ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2 (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2032
z późn. zm.) / art. 16k ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych3 (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1888 z późn. zm.)

33. Oświadczam, iż spełniam warunki do uznania mnie za małego podatnika4 w rozumieniu: 

   - art. 5a pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku - o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2032 z późn. zm.)

   - art. 4a pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku - o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1888 z późn. zm.)

D.2. WSKAZANIE METODY DOKONYWANIA ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH
34. Oświadczam, że gdyby nie zastosowano jednorazowej amortyzacji, do amortyzowania środka trwałego zastosowano by metodę:

A. liniową B. liniową ze współczynnikiem _____   C. degresywną

35. w okresach:

A. miesięcznych B. kwartalnych  C. jednorazowo na koniec roku podatkowego

36. Podstawowa stawka amortyzacji środka trwałego:

______ %

D.3. FORMA OPODATKOWANIA DOCHODÓW
37. Oświadczam, że w roku dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, dochód z działalności gospodarczej opodatkowany był wg 

A. zasad ogólnych (skali podatkowej) B. stawki liniowej 

D.4. WYSOKOŚĆ OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ
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Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie 
pomocy, wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

38. Oświadczam, że w okresie obejmującym rok w którym dokonano jednorazowego odpisu amortyzacyjnego oraz dwa poprzedzające go
lata kalendarzowe otrzymałem/am pomoc de minimis w kwocie:

…................................. PLN / …............................ EURO

39. Oświadczam, że w okresie obejmującym rok w którym dokonano jednorazowego odpisu amortyzacyjnego oraz dwa poprzedzające go 
lata kalendarzowe nie otrzymałem/am pomocy de minimis

40. W załączeniu przedkładam zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej  w okresie obejmującym rok w którym dokonano 
jednorazowego odpisu amortyzacyjnego oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe

41. Oświadczam, że w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona 
pomoc de minimis,

A. nie otrzymałem/am żadnej pomocy,

B. otrzymałem/am pomoc w wysokości ….............................. PLN / …............................EURO
(szczegółowa informacja zawarta w załączniku – formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis)

E. INFORMACJA O DOŁĄCZONYCH ZAŁĄCZNIKACH
Do wniosku należy dołączyć kserokopie:
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

24 października 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1543),

- faktury zakupu środka trwałego, umowy leasingowej,
- karty środka trwałego,
- ewidencji środków trwałych,
- podatkowej księgi przychodów i rozchodów bądź księgi rachunkowej obejmującej zapisy dotyczące dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego,
- w przypadku samochodu ciężarowego dokument potwierdzający, iż pojazd jest samochodem ciężarowym (np. zaświadczenie z badania technicznego,

przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, dowód rejestracyjny pojazdu lub karta pojazdu).

42. Do wniosku dołączono:

 A. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

B. kserokopię faktury lub innego dokumentu dotyczącego zakupu środka trwałego,

C. kserokopię umowy  leasingowej,

D. kserokopię karty środka trwałego,

E. kserokopię ewidencję środków trwałych,

F. kserokopię podatkowej księgi przychodów i rozchodów bądź księgi rachunkowej obejmującej zapisy dotyczące dokonania 
jednorazowego odpisu amortyzacyjnego,

G zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym rok w którym dokonano jednorazowego odpisu 
amortyzacyjnego oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe,

H. pełnomocnictwo lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu podatkowym w sprawie wydania 
zaświadczenia określającego wysokość otrzymanej pomocy de minimis,

I. potwierdzenie zapłaty za środek trwały,

J. w przypadku samochodu ciężarowego dokument potwierdzający, iż pojazd jest samochodem ciężarowym,

K. inne: …..................................................................................................................

F. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO UDZIELANIA INFORMACJI:
43.

tel. kontaktowy: …........................................

G. PODPIS PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA
44. Data 45. Podpis
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1. określenie wielkości wnioskodawcy zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 roku, str. 1),
następuje na podstawie porównania dwóch czynników: wielkości zatrudnienia oraz danych finansowych czyli sumy aktywów lub wielkości rocznego
obrotu. W załączniku I do tego rozporządzenia Komisja przyjęła następujące definicje przedsiębiorstw:
Artykuł 2 Pułap zatrudnienia oraz pułapy finansowe określające kategorię przedsiębiorstwa:
1.  Do  kategorii  mikroprzedsiębiorstw oraz  małych  i  średnich  przedsiębiorstw ("MŚP")  należą  przedsiębiorstwa,  które  zatrudniają  mniej  niż  250
pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się  jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż  50 pracowników i którego roczny obrót lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. 
3. W kategorii  MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się  jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż  10 pracowników i którego roczny obrót lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

2. przepis art. 22k ust. 7, pozwalającego na dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego
prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego
rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką
prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym  czasie wspólność majątkowa.

3. przepis art. 16k ust. 7, pozwalającego na dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, nie ma zastosowania do podatników rozpoczynających
działalność, którzy zostali utworzeni: 
1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo
2) w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, albo
3) przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo
składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro; wartość tych
składników oblicza się stosując odpowiednio art. 14.

4. Zarówno ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.  j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2032 z późn. zm.) w art. 5a pkt
20, jak i ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.  j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1888 z późn. zm.), w art. 4a pkt
10, wskazują, że za małego podatnika uważa się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i
usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot
wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października
poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.


