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Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis. 
 

Oświadczenie 

 
Ja niżej podpisany/a……………………………………………………………………………………. 
                             (imię i nazwisko) 
 
zamieszkały/a…………………………………………………………………………………………... 
                             (adres zamieszkania) 
 
legitymujący/a się dowodem osobistym ………………………………………………………............. 

                                                       (nazwa podmiotu wydającego dowód osobisty) 

 
wydanym przez……………………………………………………………………………………….... 
                               (nazwa podmiotu wydającego dowód osobisty) 
 

świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

 
Oświadczam 

 
że prowadzony przeze mnie podmiot …………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
oraz jednostki gospodarcze, które są z nim powiązane tj. spełniające definicję „jednego przedsiębiorstwa1”, 
zgodnie z art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, w ciągu 
bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, nie otrzymał pomocy de 
minimis. 
 UWAGA: 
Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) w przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych 
informacji o pomocy publicznej, o których mowa w art. 39 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na Beneficjenta pomocy karę 
pieniężną do wysokości równowartości 10 000 euro. 
 

................................                                ....................................... 
         Podpis Beneficjenta pomocy                                   data i miejscowość 

                                                           
1 Do celów niniejszego rozporządzenia „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;  
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;  
d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, 
zgodnie z porozumieniem 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. 


