Informacja wstępna - rodzaje pomocy
1) pomoc de minimis – udzielana
na podstawie art. 67a w związku z art.
67b Ordynacji podatkowej oraz zgodnie
z przepisami
rozporządzenia
KE
nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie
stosowania art.107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis.
Warunki dopuszczalności pomocy:
• limit pomocy 200 tys. EURO (bieżący rok
oraz dwa poprzedzające go lata),
• limit pomocy dla firm z sektora transportu
drogowego towarów 100 tys. EURO
(bieżący rok oraz dwa poprzedzające go lata),
• do ogólnej puli pomocy de minimis wliczane
są wszystkie środki uzyskane przez danego
przedsiębiorcę jako pomoc de minimis
w badanym okresie,
• nie podlega obowiązkowi notyfikacji KE,
• nie powoduje zakłócenia konkurencji
i wymiany handlowej w wymiarze unijnym,
• przedsiębiorstwo podatnika nie może
znajdować się w trudnej sytuacji
ekonomicznej (tzn. bez otrzymania wsparcia
z zewnątrz istnieje prawdopodobieństwo
upadku firmy),
• wyłączenia: przedsiębiorstwa zajmujące się
pierwotną produkcją rolną oraz sektora
rybołówstwa i akwakultury,
• podmiot udzielający pomocy wydaje
zaświadczenie o przyznanym wsparciu.
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2) pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie
poważnym zaburzeniom w gospodarce –
wsparcie udzielone na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja
Podatkowa w związku z COVID-19 (art.15 zzzh
ust.1 pkt 2 Ustawy antykryzysowej1), zgodne z
Komunikatem Komisji – Tymczasowe ramy
środków pomocy państwa w celu wsparcia
gospodarki w kontekście trwającej epidemii
COVID-19 z dnia 19.03.2020 r.; dotyczy
pomocy udzielonej na podstawie art. 67b §1 pkt
3 lit.b OP. Program pomocowy SA.57172
notyfikowany przez KE, jeszcze nie
zatwierdzony. Z uwagi na tzw. klauzulę
zawieszenia w/w instrument pomocowy nie
może zostać wdrożony do czasu jego
zatwierdzenia przez KE. Naruszenie klauzuli
zawieszenia skutkuje uznaniem udzielonej
pomocy jako pomocy przyznanej bezprawnie,
a jej negatywne finansowe skutki ponosi
wnioskodawca (beneficjent pomocy).
Warunki dopuszczalności pomocy:
• program pomocowy –Ustawy antykryzysowej1,
• przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. nie
spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego
się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17.06.2014r.,
• pomoc przyznaje się nie później niż do 31 grudnia
2020r2,
• wartość pomocy nie przekracza, łącznie z inną
pomocą udzielaną zgodnie z Sekcją 3.1
Tymczasowych ram, kwoty 800 000 EUR na
przedsiębiorstwo.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. (Dz.U. z 17.04.2020 poz. 695) o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
2
Zgodnie z przypisem 16 do pkt 22 lit d) Tymczasowych ram, w przypadku pomocy w formie korzyści
podatkowych termin ten nie ma zastosowania a pomoc uznaje się za przyznaną w momencie składania deklaracji
podatkowej za 2020r.

