
1. Numer Identyfikacji Podatkowej Podatnika
2. Numer dokumentu 3. Status

W/SW-02/01

WNIOSEK PRZEDSIĘBIORCY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ  O POMOC

PUBLICZNĄ W RAMACH ZASADY DE
MINIMIS (JEDNORAZOWA AMORTYZACJA)

obowiązuje od 27.10.2014 r.

Podstawa prawna :  
1. Art. 22k ust. 7 i 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Art. 16k ust. 7 i 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 r. z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE L 352/1  z dnia 24 grudnia 2013r.).

A. ORGAN PODATKOWY 
4. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ
B. DANE ZAINTERESOWANEGO
Rodzaj przedsiębiorcy (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ - osoba fizyczna 
□ - osoba prawna 
□ - jednostka organizacyjna 
□ - spółka nie posiadająca osobowości prawnej
Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT:
□ - tak 
□ - nie

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

5. Nazwisko/Nazwa
6. Pierwsze imię/Nazwa skrócona

7. Nazwa Firmy

8. Nr PESEL 9. NR REGON 10. NR PKD 2007

11. Rodzaj prowadzonej działalności

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY

12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat

15. Gmina 16. Ulica 17. Nr domu 18. Nr lokalu

19. Miejscowość 20. Kod pocztowy 21. Poczta

C. WNIOSEK

22.  Wnoszę o wydania zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w związku z dokonaniem 
jednorazowej amortyzacji środka trwałego:
a/  .......................................................................................................................................................... 
……………………………………………….............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….……....
............................................................................................................................................................................
zakupionego wg faktury z dnia ...................................... nr ...............................................................................

b/  ......................................................................................................................................................... 
……………………………………………….............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….……....
............................................................................................................................................................................
zakupionego wg faktury z dnia ...................................... nr ...............................................................................

D. OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY
1. Oświadczam, że ww. środek trwały został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
w dniu ........................................................................................................
2. Oświadczam, iż jednorazowej amortyzacji (zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów) dokonano w dniu
........................................... w kwocie ........................................................
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E. INFORMACJE DODATKOWE
1. Nabyty środek trwały, którego dotyczy przedmiotowy wniosek - ............................................................................................
........................................................................................................................................................................................ (opis)
□ nowy
□ używany
2. Podstawowa stawka amortyzacji wynosi .........................................%
3. Gdyby nie zastosowano jednorazowej amortyzacji, środek trwały byłby amortyzowany przy zastosowaniu
  □ metody amortyzacji liniowej
  □ metody amortyzacji degresywnej
  □ metody amortyzacji indywidualnej
4. Gdyby nie zastosowano jednorazowej amortyzacji, odpisy amortyzacyjne dokonywane byłyby:
  □ raz w miesiącu
  □ raz na kwartał
  □ jednorazowo na koniec roku
5. Beneficjent pomocy – osoba fizyczna – z podatku dochodowego rozlicza się na zasadach ogólnych:
  □ wg skali podatkowej
  □ podatek liniowy
6. W roku, w którym dokonano przedmiotowej jednorazowej amortyzacji, dokonano jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od
wartości początkowej środków trwałych w łącznej kwocie ......................................................... zł, co stanowi wartość
.................................................................. euro.

F. PODATNIK ROZPOCZYNAJĄCY PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(dotyczy roku, w którym dokonano jednorazowego odpisu amortyzacyjnego)
  □ TAK
  □ NIE
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK:
Oświadczam, że nie jestem podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej, który:
1. w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz w okresie dwóch lat licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia
- prowadził działalność samodzielnie lub
- prowadził działalność jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub
- działalność gospodarczą prowadził mój małżonek/małżonka, a między nami istniała wspólność majątkowa,
(art. 22k ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)
  □ TAK
  □ NIE
2. został utworzony:
- w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników lub
- w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej lub
- przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie
przedsiębiorstwo lub składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych
kwoty co najmniej 10.000 euro.
(art. 16k ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)
  □ TAK
  □ NIE
Podmiot spełnia kryteria uznania za małego podatnika w rozumieniu przepisów:
  □ art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  □ art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

G. OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORCY
Wielkość przedsiębiorcy zgodna z art. 104 – 109 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z
2010r. nr 220 poz. 1447 ze zm.).
Oświadczam, że wnioskodawca jest:
  □ mikroprzedsiębiorcą

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w
złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły
równowartości w złotych 2 milionów euro.
€

  □ małym przedsiębiorcą
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w
złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły
równowartości w złotych 10 milionów euro.
  □ średnim przedsiębiorcą

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w
złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły
równowartości w złotych 43 milionów euro.
  □ innym przedsiębiorcą

(nie spełniający kryteriów określonych powyżej dla pozostałych rodzajów przedsiębiorców)

H. OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ
Oświadczam, e w ciż ągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch lat bud etowych poprzedzajż ących dzień uzyskania pomocy publicznej
o charakterze de minimis
  □ otrzyma emł
  □ nie otrzyma emł
pomoc publiczną w ramach pomocy de minimis.
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Informacja o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę w bieżącym roku budżetowym oraz w okresie dwóch lat 
budżetowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy de minimis:

Lp. Organ udzielający
pomocy

Podstawa 
prawna
otrzymanej
pomocy

Dzień 
udzielenia
pomocy

Nr programu
pomocowego

Okres na jaki
została
udzielona
pomoc

Wartość
pomocy w PLN
i EUR

Przeznaczenie
pomocy

1

2

3

4

5

6

* w przypadku braku miejsca dołączyć załącznik
1. Dane o przedłożeniu innym podmiotom wniosków o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis:
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. Oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących
się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis:
……………………………………………………………………………………………………………………………

I. ZAŁĄCZNIKI
Do wniosku należy załączyć:
- ewidencję środków trwałych,
- dokument zakupu środka trwałego wraz z dowodem zapłaty,
- umowę leasingową,
- podatkową księgę przychodów i rozchodów za m-c, w którym dokonano jednorazowej amortyzacji,
- polecenie księgowania, wydruk konta amortyzacja,
- zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanej w okresie obejmującym bieżący rok budżetowy oraz dwa poprzedzające go lata,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA
Oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań.

23. Data 24. Podpis

25. Nr telefonu kontaktowego
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