
1930
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie zaÊwiadczeƒ o pomocy de minimis

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla form´, treÊç, termin
i sposób wydawania zaÊwiadczeƒ stwierdzajàcych, ˝e
udzielona pomoc publiczna jest pomocà de minimis,
zwanych dalej „zaÊwiadczeniami o pomocy de mini-
mis”.

§ 2. 1. ZaÊwiadczenie o pomocy de minimis spo-
rzàdza si´ zgodnie ze wzorem, stanowiàcym za∏àcznik
do rozporzàdzenia.

2. W przypadku pomocy udzielanej na podstawie
decyzji, je˝eli w jej treÊci zostanà zawarte wszystkie ele-
menty zaÊwiadczenia okreÊlone w § 3, wzór zaÊwiad-
czenia, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania.

§ 3. ZaÊwiadczenie o pomocy de minimis zawiera:
1) dat´ wydania;
2) piecz´ç podmiotu udzielajàcego pomocy;
3) nazw´, numer identyfikacji podatkowej i siedzib´

podmiotu udzielajàcego pomocy; 
4) okreÊlenie beneficjenta pomocy de minimis; 

5) wartoÊç pomocy brutto w z∏otych i w euro;
6) stwierdzenie, ˝e udzielona pomoc publiczna jest

pomocà de minimis;
7) wskazanie podstawy prawnej udzielenia pomocy;
8) dane osoby upowa˝nionej do wydania zaÊwiad-

czenia.

§ 4. 1. ZaÊwiadczenie o pomocy de minimis wyda-
je si´ w dniu udzielenia pomocy b´dàcej pomocà de
minimis, a w przypadku pomocy:
1) udzielanej na podstawie decyzji — wraz z tà decy-

zjà w dniu jej wydania;
2) w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie

aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji
— w terminie 2 miesi´cy od dnia udzielenia pomo-
cy.

2. Beneficjent pomocy mo˝e wystàpiç o wydanie
zaÊwiadczenia o pomocy de minimis przed up∏ywem
terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia. 

Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka
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