Oświadczenie o ewentualnym łączeniu, przejęciu lub powstaniu wnioskodawcy w wyniku podziału

(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres Wnioskodawcy)
Czy Wnioskodawca w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzedzających go lat podatkowych*
1) powstał wskutek połączenia się co najmniej dwóch przedsiębiorstw?

Tak

Nie

2) przejął inne przedsiębiorstwo?

Tak

Nie

3) powstał w wyniku podziału innego przedsiębiorstwa na co najmniej dwa przedsiębiorstwa?

Tak

Nie

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1 i 2, należy dołączyć zaświadczenia o pomocy de minimis (poświadczone kserokopie) lub
oświadczenie o pomocy de minimis (wg wzoru-tabeli zamieszczonej na odwrocie niniejszego oświadczenia) wszystkich połączonych lub przejętych
przedsiębiorstw.
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 3, należy dołączyć zaświadczenia o pomocy de minimis (poświadczone kserokopie) lub
oświadczenie o pomocy de minimis (wg wzoru-tabeli zamieszczonej na odwrocie niniejszego oświadczenia) dotyczące pomocy de minimis udzielonej
przedsiębiorstwu przed podziałem w odniesieniu do przejmowanej przez Wnioskodawcę działalności. Jeżeli taki podział jest niemożliwy, należy
dołączyć wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy przedsiębiorstwu przed podziałem.
W przypadku nieotrzymania pomocy de minimis, w okresie bieżącego roku podatkowego i poprzedzających go dwóch lat podatkowych,
wnioskodawca oraz przedsiębiorstwa biorące udział w okolicznościach wymienionych w pkt 1-3, składają Oświadczenia o nieotrzymaniu takiej
pomocy.

Miejscowość, data

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji
i składania oświadczeń, zgodnie z dokumentem rejestrowym

Symbol * oznacza, że należy właściwe zaznaczyć

1

Pieczęć Wnioskodawcy

Oświadczenie o pomocy de minimis
Oświadczam, że w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe otrzymałem / nie otrzymałem* pomoc de
minimis.
W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy dołączyć zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis (poświadczone kserokopie) lub
wypełnić poniższą tabelę.
Jeżeli Wnioskodawca spełnia definicję „jednego przedsiębiorstwa”, należy dołączyć również zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis
(poświadczone kserokopie) wszystkich powiązanych z Wnioskodawcą jednostek gospodarczych lub wypełnić poniższą tabelę.
Jeżeli Wnioskodawca spełnia definicję „jednego przedsiębiorstwa” a powiązane z Wnioskodawcą jednostki gospodarcze nie otrzymały pomocy de
minimis, składają dodatkowo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy (dotyczy bieżącego roku podatkowego i poprzedzających go dwóch lat
podatkowych).
Lp.

Nazwa beneficjenta pomocy, NIP

Organ udzielający
pomocy

Podstawa prawna

Dzień udzielenia
pomocy

Nr programu
pomocowego,
decyzji lub umowy

Wartość pomocy w
euro

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań, w związku z przepisem art. 75 § 2 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego potwierdzam własnoręcznym podpisem wiarygodność i prawdziwość podanych informacji.

Miejscowość i data

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji
i składania oświadczeń, zgodnie z dokumentem rejestrowym

Symbol * oznacza, że należy niewłaściwe skreślić

2

