
                             
Oświadczenia Przedsiębiorcy:

1/ Wskazanie rodzaju i  przeznaczenia pomocy, o którą Strona się ubiega.
Stosownie bowiem do przepisu art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg
w spłacie zobowiązań  podatkowych, określonych w art. 67a ustawy:

 1) które nie stanowią pomocy publicznej;
 2) które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w

            bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy 
                        w ramach zasady de minimis;
                  3)   które stanowią pomoc publiczną (lit. a – m).

Oświadczam,iż wnoszę o udzielenie …...............................................................................................................
…............................................................................................................................................................

2/ Informacje o uzyskanej dotychczas pomocy publicznej:
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:

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

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

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

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

................................................................................................................................................................
• informacji  niezbędnych  do  udzielenia  pomocy  de  minimis  dotyczących  w  szczególności

wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz  wielkości i przeznaczenia
pomocy  publicznej  otrzymanej  w  odniesieniu  do  tych  samych  kosztów  kwalifikujących  się  do
objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (art. 37 ust. 1 ustawy
z  dnia  30  kwietnia  2004 r.  o  postępowaniu  w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 708 ze zm.) - powyższych informacji należy udzielić na   formularzu  
informacji  przedstawianych  przy  ubieganiu  się  o  pomoc  de  minimis  ,    którego  wzór  określa  
załącznik     do     Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji  
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., nr 53, poz.
311 ze zm.).

     
3/ Złożenia oświadczenia o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności związanej z wywozem do
państw trzecich lub państw członkowskich produktów,  tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością
wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi
związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej (Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy
de minimis (Dz. U. UE. L.2013.352.1).
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................



4/ Forma opodatkowania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej:
-    podatkowa  księga  przychodów  i rozchodów (należy załączyć wydruk księgi przychodów i
     rozchodów za ostatni miesiąc)
-    ewidencja przychodów - Ryczałt
-    pełna księgowość* (należy załączyć sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata)

5/ Informacja, czy w bieżącym roku podatkowym dokonywane są w ustawowym terminie
    wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych/prawnych*:
-   TAK
-   NIE: ...................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

          (wskazać przyczyny braku wpłat zaliczek) 

6/  Informacja  o  liczbie  zatrudnionych  pracowników  w  firmie  w  danym  roku  oraz
dokonywanych  przez  przedsiębiorcę  wpłatach  zaliczek  od  wynagrodzeń  w  ustawowym
terminie:
-   TAK
-   NIE: ...................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

          (wskazać przyczyny braku wpłat zaliczek) 

*  niewłaściwe skreślić.

Stosownie do art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 708 ze zm.) do czasu
przekazania  podmiotowi  udzielającemu  pomocy  przez  podmiot  ubiegający  się  o  pomoc
zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1, 2 i 5 w/w ustawy,
pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi. 

                                                                     .........................................................................................
                                                                                  (data i czytelny podpis podatnika)


