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Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce kolejną pozycję z naszej serii poradników,
poruszającą najistotniejsze kwestie, które pojawiają się w toku świadczenia
nieodpłatnej pomocy prawnej. Chcąc w możliwie najszerszy sposób
odpowiadać na potrzeby społeczeństwa – prowadzimy stały monitoring
potrzeb celem utworzenia listy priorytetowych obszarów wsparcia.
Aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom uruchomiliśmy w ramach
nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej internetową kampanię informacyjną
#dogmapomoc. Codziennie na naszym profilu na Facebooku mogą
Państwo uzyskać wiele istotnych informacji pomocnych w odnalezieniu się
w tej trudnej sytuacji.
Naszym celem jest zmniejszenie wciąż dużego dystansu na linii obywatel –
prawo, co w naszej ocenie jest niezwykle istotnym elementem w kontekście
poszerzania świadomości prawnej społeczeństwa.
Żywimy głęboką nadzieję, że szczegółowo dobrana tematyka zaspokoi
potrzeby licznych czytelników oraz pomoże odnaleźć się w gąszczu
przepisów prawa, poznać swoje prawa i skutecznie dochodzić ich realizacji.
Oddajemy w Państwa ręce poradnik wyjaśniający najważniejsze zagadnienia związane z pomocą de minimis. Na wstępnie zostanie wyjaśniona
kwestia czym właściwie jest pomoc de minimis, następnie przejdziemy do
rodzajów pomocy de minimis i informacji kto może, a kto nie może,
skorzystać z omawianej pomocy. W poradniku zamieszczona została również
instrukcja, jak wypełnić formularz przy ubieganiu się o dotację publiczną
z tytułu pomocy de minimis. Niniejsza publikacja jest niejako drogowskazem
przekazującym wiedzę, w jaki sposób możemy starać się o wsparcie
finansowe dla naszego przedsiębiorstwa.
Nasz zespół to grupa profesjonalistów - radców prawnych, adwokatów,
prawników, doradców obywatelskich, mediatorów, ekonomistów a zarazem
ludzi aktywnych, zaangażowanych, odpowiedzialnych i empatycznych,
otwartych oraz kreatywnych, którzy dostrzegają potrzebę niesienia pomocy.
W przypadku pytań oraz potrzeby uzyskania porady prawnej zachęcamy
do korzystania z usług Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz
Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego prowadzonych przez nasze
Stowarzyszenie, których wykaz znajduje się na stronie internetowej:
www.dogma.org.pl
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Podstawowym dokumentem, nakreślającym wsparcie funkcjonujące
pod nazwą pomoc de minimis jest Rozporządzenie Komisji (UE) nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.
L 352, z 24.12.2013, str. 1) wraz ze zmianą: Rozporządzenie Komisji (UE) nr
2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz. Urz. L 215, 7.7.2020, str. 3).

Co to jest pomoc de minimis
Pomoc de minimis wywodzi się od prawa rzymskiego, które wprowadziło w życie regułę „de minimis non curat lex”, co oznacza „prawo nie
troszczy się o drobiazgi”.
W praktycznym ujęciu pomoc de minimis to charakterystyczny rodzaj
wsparcia publicznego udzielanego przez państwo dla małych i średnich
przedsiębiorców, które może przybierać różne formy, poprzez szkolenie
lub inwestycje. Jest to taki rodzaj pomocy, która może być udzielona,
małym i średnim przedsiębiorstwom przy spełnieniu określonych
warunków.
Przedsiębiorcy mogą również w ramach pomocy de minimis uzyskać
zwolnienia podatkowe, odroczenia podatkowe, anulowanie zobowiązań
wobec ZUS, itp. Poniżej przedstawiamy szczegółowy katalog zawierający
rodzaje pomocy de minimis, o które może ubiegać się przedsiębiorca.
Rodzaje pomocy de minimis:
1. Dotacje i ulgi podatkowe:
umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami;
dofinasowanie szkoleń;
dotacje na inwestycje;
umorzenie odsetek ZUS;
jednorazowa amortyzacja środka trwałego;
umorzenie kar;
rekompensaty;
dopłaty do oprocentowania kredytów;
zaniechanie poboru podatku lub opłaty.
2. Tzw. Miękkie kredytowanie:
pożyczki i kredyty preferencyjne;
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odroczenie lub rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej.
3. Poręczenie i gwarancje:
na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego;
gwarancja w ramach programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”.
Podstawa przyznawanej pomocy wywodzi się z założenia, iż pomoc
o niskiej wartości nie jest w stanie zakłócić konkurencji lub wpłynąć na
handel między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. Instytucja
pomocy de minimis obecna jest w wielu programach, z których mogą
skorzystać polscy przedsiębiorcy.
Ze względu na epidemię małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się
starać o gwarancje de minimis z Banku Gospodarstwa Krajowego na
warunkach korzystniejszych niż do tej pory. Wcześniej maksymalna
wysokość gwarancji wynosiła 60 proc. kwoty kredytu, natomiast obecnie
– 80 proc. Nie zmienia się jednak przy tym maksymalna wysokość
gwarancji. Pozostaje ona na poziomie 3,5 mln zł, co jednak nie powinno
stanowić żadnego znaczącego ograniczenia dla firm ubiegających się
o gwarancję. W czasie epidemii Bank Gospodarstwa Krajowego nie
pobiera również prowizji od udzielonej gwarancji. BGK nie będzie też
w czasie epidemii pobierać prowizji od udzielanej gwarancji.

Kto może skorzystać z pomocy de minimis?
Z pomocy de minmis może skorzystać każdy przedsiębiorca, należy
jednak zaznaczyć, że środki przeznaczone z tejże pomocy nie służą do
ratowania firmy, która jest w złej kondycji finansowej.

PAMIĘTAJ!
Pierwsza bariera, która blokuje możliwość korzystania z omawianej
pomocy w naszym poradniku, to trudna kondycja ekonomiczna firmy,
zatem przedsiębiorstwo, które jest w złej sytuacji finansowej nie może
korzystać z tej pomocy.
Druga bariera wykluczająca możliwość korzystania z pomocy de minimis
to rodzaj prowadzonego przedsiębiorstwa. Grupy wyłączone z możliwości otrzymania pomocy de minimis to:
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przedsiębiorcy działający w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
objęci rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000;
przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją podstawową produktów
rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty
Europejskiej;
przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze przetwarzania
i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych wymienionych w
Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej, jeżeli wielkość
pomocy jest uzależniona od oceny lub ilości produktów zakupionych
od
pierwotnych
producentów
produktów
rolnych
lub
wprowadzonych na rynek, bądź jej udzielenie jest uzależnione od
przekazania jej producentom tych produktów;
pomoc udzielana na działalność związaną z wywozem do państw
trzecich lub członkowskich, tzn. pomocy związanej bezpośrednio
z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci
dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z taką
działalnością;
pomoc uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów
krajowych w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy.

Tabela: Podmioty wyłączone z możliwości otrzymania pomocy de minimis.
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UWAGA!
Jeżeli działalność naszego przedsiębiorstwa sklasyfikowana została
w powyższej tabeli wówczas nie możemy ubiegać się o pomoc de
minimis.

Określenie wielkości i kategorii przedsiębiorstwa
W celu określenia wielkości i kategorii przedsiębiorstwa należy
szczegółowo zapoznać się
z definicją mikro, małego i średniego
przedsiębiorstwa zawartą w załączniku I do rozporządzenia Komisji UE
nr 651/2014 z dani 17 czerwca 2014 r.
Definicja MŚP: Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący
działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu
w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz
firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także
spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.
Pułapy zatrudnienia oraz pułapy finansowe określające kategorię
przedsiębiorstwa:
1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250
pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się, jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza10 milionów EUR.
3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się, jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
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Trzecią barierą wykluczającą możliwość korzystania z pomocy de
minimis jest maksymalna kwota pomocy, jaką państwo udzielić może
jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat, to kwota 200
tysięcy euro brutto lub 100 tysięcy euro, jeśli pomoc dotyczy sektora
drogowego transportu towarów.
Zasadniczo łączna pomoc de minimis nie może przekroczyć
równowartości 200 tysięcy euro brutto w okresie 3 lat podatkowych
(obrotowych) lub 100 tysięcy euro, jeśli pomoc dotyczy sektora
drogowego transportu towarów. Z praktycznego punktu liczą się lata
kalendarzowe.

Przykład:
Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc we wrześniu 2020 roku będzie musiał
brać pod uwagę miesiące roku 2020 i cale lata 2019 i 2018.
Jeżeli kwoty te zostaną przekroczone pomoc de minimis nie zostanie
udzielona, wartość brutto pomocy de minimis przedsiębiorca może
sprawdzić w systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej
(SUDOP): https://sudop.uokik.gov.pl/home, wpisując swoje dane np. NIP.
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INSTRUKCJA:
1. Otwórz stronę: https://sudop.uokik.gov.pl/home
2. Otwórz okienko z nazwą "Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez
beneficjenta".
3. Wpisz swój numer NIP i zaznacz okienko z pomoc de minimis (3 lata
wstecz) i "Wyszukaj według wybranych kryteriów".
4. Otrzymasz informacje, jakie kwoty już otrzymałeś z pomocy de
minimis
Gdy już przejdziemy przez wskazane dwa kroki i trzy bariery, możemy
przystąpić do składania wniosku i oświadczeń w celu sfinalizowania
pomocy de minimis.

Wypełnienie wniosku
Wypełniamy „FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY
UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS”. Formularz ten składa się z pięciu
bloków (A, B, C, D, E), w których są zawarte pytania dotyczące działalności
i sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
Cześć A - Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być
udzielona pomoc de minimis.
W tej cześć wpisujemy dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa, takie jak:
NIP, nazwę, adres siedziby, formę prawną podmiotu, wielkość podmiotu,
oraz klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.

Uwaga!!!
W przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki
cywilnej, jawnej, partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku
z działalnością prowadzoną w tej spółce, w punktach 1-3 należy podać
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NIP tej spółki, nazwę, pod jaką spółka funkcjonuje na rynku oraz miejsce
prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i miejsca
prowadzenia działalności imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich
wspólników tej spółki.
W przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje osoba
niepełnosprawna z tytułu prowadzenia samodzielnej działalności
gospodarczej, w punktach 1-3 należy podać informacje dotyczące tej
działalności.
Cześć A1 - Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub
osobowej wnioskującego o pomoc de minimis w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce.
Punkty od 1a do 3a wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc de
minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo
komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej
niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej
spółce. W tych punktach należy wpisać podstawowe informacje na temat
wspólnika (osoby niepełnosprawnej), tj. imię i nazwisko albo nazwa
wspólnika, NIP (o ile posiada), adres miejsca zamieszkania albo adres
siedziby wspólnika.
Cześć B - Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu,
któremu ma być udzielona pomoc de minimis.
Wypełnia się jedynie w przypadku podmiotów, którym ma być udzielona
pomoc de minimis, do obliczenia wartości, której konieczne jest ustalenie
ich stopy referencyjnej (tj. w formie takiej jak: pożyczki, gwarancje,
odroczenia, rozłożenia na raty), z wyjątkiem podmiotów, którym pomoc
de minimis ma być udzielona na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja
1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa
oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657, ze zm.) oraz
będących osobami fizycznymi, którzy na dzień złożenia informacji
określonych w niniejszym rozporządzeniu nie rozpoczęli prowadzenia
działalności gospodarczej. Beneficjenci ubiegający się o refundację
składek na ubezpieczenia społeczne, która jest udzielana, jako pomoc de
minimis spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.
Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) nie wypełniają sekcji B.
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Cześć C - Informacje dotyczące działalności gospodarczej
prowadzonej przez podmiot, któremu ma być udzielona pomoc de
minimis.
Należy udzielić odpowiedzieć na pytania w punktach od 1 do 5.
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1, 2 lub 4 –
wówczas w punkcie 6 należy wskazać, czy zapewniona jest rozdzielność
rachunkowa uniemożliwiająca przeniesienie na wskazaną w tych
punktach działalność korzyści wynikających z uzyskanej pomocy de
minimis, a jeżeli tak to, w jaki sposób.
Pomoc de minimis nie może być udzielona podmiotom
prowadzącym działalność gospodarczą w sektorach takich jak:
rybołówstwa i akwakultury oraz w dziedzinie produkcji
podstawowej produktów rolnych.
Cześć D - Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu
do tych samych kosztów, na pokrycie, których ma być przeznaczona
wnioskowana pomoc de minimis.
W tabeli, która występuje w części D należy wykazać pomoc de minimis
oraz pomoc inną niż de minimis udzieloną z innych źródeł na te same
koszty kwalifikowane w związku, z którymi podmiot ubiega się o pomoc
de minimis, tj. refundacje składek na ubezpieczenia społeczne. Brak
informacji o pomocy de minimis, otrzymanej łącznie z inną pomocą
publiczną na te same koszty, mógłby skutkować przekroczeniem
dozwolonego pułapu intensywności pomocy.
Cześć E - Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe numer
telefonu, data i podpis.

Gdzie złożyć wniosek o pomoc de minimis?
Wszystko zależy od tego, z jakiej pomocy publicznej chcemy skorzystać
np. podatkowej, ZUS, w ramach programu gwarancje de minimis:
do urzędu skarbowego;
do ZUS;
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do opiekuna klienta w banku, w którym przedsiębiorca składa
wniosek o kredyt;
zgłoszenie do programu, który został uruchomiony w ramach
pomocy de minimis.
Wniosek należy wysłać pocztą lub przesłać przez Platformę Usług
Elektronicznych.

Przykład:
Przedsiębiorca składa wniosek do urzędu skarbowego z zakresu ulg w spłacie
zobowiązań podatkowych. Wszystkie dokumenty zostały wypełnione
prawidłowo - zielone światło, jeżeli nie organ administracyjny wzywa do
uzupełnienia dokumentów.
Gdy udzielana ulga będzie stanowiła pomoc publiczną organ
administracyjny musi ustalić, o jaki rodzaj pomocy wymienionej w art.
67b § 1 pkt. 2 lub 3 ustawy Ordynacja podatkowa strona się ubiega,
a następnie ustalić czy wnioskowana pomoc jest dopuszczalna. Podstawą
do udzielenia wnioskowanej przez stronę ulgi w spłacie zobowiązań
podatkowych w ramach pomocy de minimis jest jednak ustalenie
istnienia ważnego interesu podatnika i/lub interesu publicznego, tj.
ziszczenia przesłanek art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
Pomoc de minimis nie jest pomocą automatyczną. Rozporządzenie
Komisji UE Nr 1407/2013 zakreśla jedynie ramy dopuszczalności
udzielenia przedsiębiorcy pomocy de minimis, co nie jest równoznaczne
z jej udzieleniem w postępowaniu w sprawie zastosowania ulg w spłacie
zobowiązań podatkowych. Polski prawodawca w ustawie Ordynacja
podatkowa wskazał bowiem na przesłanki materialno-prawne, których
zaistnienie warunkuje udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Decyzja na TAK:
Jeżeli zostanie wydana decyzja pozytywna o przyznanie ulgi wówczas
zostanie przesłana nam decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego, wraz
z zaświadczeniem o pomocy de minimis, które zostaje zarejestrowane
w elektronicznym Systemie Monitorowania i Harmonogramowania
Pomocy Publicznej „SHRIMP”.
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Decyzja na NIE:
Jeżeli zostanie wydana decyzja negatywna przez Naczelnika Urzędu
Skarbowego, wówczas również zostaniemy o tym fakcie powiadomieni
poprzez przesłanie do przedsiębiorcy decyzji w sprawie odmowy
udzielenia pomocy de minimis.
Pomoc de minimis na pewno jest jedną z form, którą warto rozważyć
prowadząc przedsiębiorstwo, jednakże zawsze należy pilnować limitów,
aby nie wyjść poza ustalony pułap. Instytucje państwowe mają
obowiązek kontrolować limit - stąd tak sformalizowana procedura
z wydawaniem i przyjmowaniem zaświadczeń. Jeśli mimo wszystkich
zabezpieczeń limit pomocy zostanie przekroczony, konsekwencje
poniesie przedsiębiorca. To on w takiej sytuacji będzie musiał zwrócić
udzieloną pomoc i to z odsetkami.
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Zapraszamy do punktu nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego
prowadzonego przez Stowarzyszenie "DOGMA"
Wielofunkcyjny Budynek Usługowy "Balbina Centrum"
ul. Barona 30, Tychy
I piętro lokal nr 212
punkt czynny:
poniedziałek - piątek
godz. 13.00 - 17.00

Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej lub
obywatelskiej oraz mediacji należy wcześniej zapisać się
telefonicznie na poradę pod nr tel. 32 776 32 07
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Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”
jest jedną z wiodących organizacji pozarządowych, która od 16 lat
realizuje szereg inicjatyw obywatelskich nakierowanych na poszerzenie
świadomości prawnej społeczeństwa oraz dostępu do bezpłatnych
porad prawnych i obywatelskich.
Od 2016 roku Stowarzyszenie realizuje zadania wynikające z ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W ciągu 4 lat
udzielono ponad 30 tys. porad osobom znajdującym się w kryzysowych
sytuacjach życiowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
niejednokrotnie pozbawionym środków finansowych na skorzystanie
z profesjonalnej pomocy prawnej na rynku usług prawniczych. Obecnie
w ramach statutowej działalności Stowarzyszenie współpracuje z ponad
60 prawnikami, radcami prawnimi, adwokatami, doradcami
obywatelskimi oraz mediatorami, specjalizującymi się w różnych
dziedzinach prawa.
W roku 2020 pełnimy dyżury w 46 Punktach Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej i Obywatelskiej na terenie województwa śląskiego i małopolskiego.
Wykaz punktów znajduje się na: www.dogma.org.pl
Masz pytania, wątpliwości?
Obawiasz się o swoje prawa?
Skontaktuj się z nami!
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