Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie pomocy
W-1.3_312

Znak sprawy

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
Załącznik wymagany dla wnioskodawcy będącego: osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, spółką cywilną, osobą
fizyczną rozwijającą działalność gospodarczą zgodnie z przepisami § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r.
(Dz.U. Nr 139, poz. 883, z późn. zm.).
Uwaga! Wnioskodawca powinien zapoznać się ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi określania statusu mikroprzedsiębiorcy zawartymi w
pkt. 9 Informacji o załącznikach w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Imię Nazwisko/Nazwa
Adres zamieszkania/adres
siedziby
Numer NIP

Numer Identyfikacyjny

W związku z ubieganiem się o przyznanie pomocy, po zapoznaniu się z warunkami przyznawania pomocy
określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach
działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883, z późn. zm.) oświadczam, że:
1. prowadzę przedsiębiorstwo posiadające status mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do
Zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro,
małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, mikroprzedsiębiorstwo
definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub suma
bilansowa nie przekracza 2 mln EUR", co ustalono na podstawie danych z okresu referencyjnego
poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy 1) , tj.:
Status przedsiębiorcy 3)
(przedsiębiorstwo mikro, małe, średnie w kategorii MŚP)

Rok obrachunkowy (data) 2)

uwzględniając, iż reprezentowane przeze mnie przedsiębiorstwo zalicza się do przedsiębiorstw typu:
przedsiębiorstwo samodzielne

przedsiębiorstwo powiązane

przedsiębiorstwo partnerskie

w rozumieniu art. 3 załącznika do ww. Zalecenia;

4)

5)

2. Dane źródłowe przedsiębiorstwa wnioskodawcy oraz przedsięborstw partnerskich i powiązanych do
obliczenia powyższego statusu:6)

Nazwa podmiotu i
jego nr NIP

(wnioskodawca)

% posiadanych
Rodzaj
przez
powiązania - wnioskodawcę
należy wpisać: udziałów w
podmiocie lub %
"powiązane"
udziałów
lub
wnioskodawcy
7) posiadanych przez
"partnerskie"
podmiot

nd

Wielkość
zatrudnienia w
przeliczeniu na pełne
etaty

Wartość obrotów 8)
w PLN i EUR

Suma bilansowa 8)
w PLN i EUR

(roczne jednostki
robocze)

nx9)

nx-1

nx9)

nx-1

nx9)

nx-1

(PLN)

(PLN)

(PLN)

(PLN)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

nd

(nazwa podmiotu 1)

(PLN)

(PLN)

(PLN)

(PLN)

(NIP 1)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(nazwa podmiotu 2)

(PLN)

(PLN)

(PLN)

(PLN)

(NIP 2)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(nazwa podmiotu 3)

(PLN)

(PLN)

(PLN)

(PLN)

(NIP 3)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(nazwa podmiotu 4)

(PLN)

(PLN)

(PLN)

(PLN)

(NIP 4)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

nx-oznacza pierwszy z dwóch kolejnych lat w którym stwierdzono wystąpienie tego samego statusu przedsiębiorstwa
nx-1-oznacza drugi (wcześniejszy) z dwóch kolejnych lat w którym stwierdzono wystąpienie tego samego statusu przedsiębiorstwa
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3. Forma opodatkowania stosowana przez przedsiębiorstwo (determinująca rodzaj prowadzonej ewidencji
księgowej) 10):
karta podatkowa (brak wydzielonej ewidencji księgowej)
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (ewidencja przychodów)
opodatkowanie na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów)
opodatkowanie na zasadach ogólnych (pełna księgowość, prowadzona wg ustawy o rachunkowości)
4. Oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nierzetelnych, fałszywych bądź
stwierdzających nieprawdę oświadczeń, wynikającej z przepisu art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

(miejscowość i data)

(podpis wnioskodawcy/osoby reprezentującej
wnioskodawcę/pełnomocnika wnioskodawcy)

Wyjaśnienia przypisów:
1)

Dane stosowane do określania liczby pracowników i kwot finansowych to dane odnoszące się do okresu poprzedzającego rok złożenia
wniosku o przyznanie pomocy i są obliczane w skali rocznej. Uwzględnia się je począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych.
Kwota wybrana jako obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich. Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg
rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe określone w
art. 2 załącznika do Zaleceń KE, lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata statusu mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko
wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch następujących po sobie okresów obrachunkowych. Wówczas badanie statusu
powinno być prowadzone z uwzględnieniem wcześniejszych okresów obrachunkowych do momentu, gdy dany status (np.
mikroprzedsiębiorstwa) powtórzy się w dwóch kolejnych, zamkniętych latach obrachunkowych, np.: rok 2012 – małe przedsiębiorstwo, rok
2011 – mikroprzedsiębiorstwo, rok 2010 – małe przedsiębiorstwo, lata 2008-2009 – mikroprzedsiębiorstwo. W powyższym przykładzie
status mikroprzedsiębiorstwa został nabyty w latach 2008-2009 i nie utracony do dnia składania wniosku o przyznanie pomocy.
W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, odpowiednie dane
pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze w trakcie roku obrachunkowego. W przypadku przedsiębiorstw działających dłużej niż jeden
zamknięty rok obrachunkowy a krócej niż dwa zamknięte lata obrachunkowe, przedsiębiorca określa kategorię MŚP na podstawie danych
z pierwszego zamkniętego roku obrachunkowego.

2)

Należy wpisać daty stanowiące rok obrachunkowy przedsiębiorcy, podając rok kalendarzowy albo okres wskazujący daty rozpoczęcia i
zakończenia roku obrachunkowego, w kolejności od zamkniętego roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o
przyznanie pomocy do okresu dwóch lat kiedy wystąpi ten sam status przedsiębiorstwa. Jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą
działającym krócej niż 2 lata poprzedzające rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, należy wpisać dane z ostatniego zamkniętego
roku obrotowego. Jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą składającym wniosek o przyznanie pomocy w pierwszym roku funkcjonowania
przedsiębiorstwa dane pochodzą z dokonanej oceny w dobrej wierze, w trakcie roku obrachunkowego.

3)

Należy słownie wpisać dany status przedsiębiorcy w danym zamkniętym roku obrachunkowym, zgodnie z definicją określoną w art. 2
Zalecenia Komisji 2003/361/WE (słowa: mikro albo małe albo średnie). Do obliczenia danych stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2010r., nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), z uwzględnieniem art. 3 - 6 załącznika do
Zalecenia Komisji 2003/361/WE.
Należy zaznaczyć X odpowiednie pole.

4)
5)

Zalecenie Komisji 2003/361/WE rozróżnia trzy typy przedsiębiorstwa, w zależności od ich związków z innymi przedsiębiorstwami pod
względem udziału w kapitale, prawach głosu lub dominującego wpływu:
"1. Przedsiębiorstwo samodzielne oznacza każde przedsiębiorstwo, które nie jest zakwalifikowane jako przedsiębiorstwo partnerskie,
określone w pkt. 2, ani jako przedsiębiorstwo powiązane określone w pkt. 3.
2. Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa
powiązane i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream)
posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu pkt. 3, 25% lub więcej kapitału lub
praw głosu innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream).
Przedsiębiorstwo można jednak zakwalifikować jako samodzielne i w związku z tym niemające żadnych przedsiębiorstw partnerskich,
nawet jeśli niżej wymienieni inwestorzy osiągnęli lub przekroczyli pułap 25%, pod warunkiem, że nie są oni powiązani, w rozumieniu pkt. 3,
indywidualnie ani wspólnie, z danym przedsiębiorstwem:
a) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną
działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”), pod
warunkiem, że całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR;
b) uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk;
c) inwestorzy instytucjonalni, w tym regionalne fundusze rozwoju;
d) niezależne władze lokalne jednostki administracyjnej z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców
poniżej 5 000.
3. Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:
a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego
innego przedsiębiorstwa;
c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem
lub postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki;
d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z
umową
z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami
udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.
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Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych w akapicie pierwszym z co najmniej jednym przedsiębiorstwem, lub
inwestorów, o których mowa w ust. 2, również traktuje się jako powiązane.
Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie również
traktuje się jak przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą swoją działalność lub część działalności na tym samym właściwym rynku lub
rynkach pokrewnych.
Za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu
rynku w stosunku do właściwego rynku.
4 . Poza przypadkami określonymi w ust. 2 akapit drugi przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli
25% lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ
państwowy.

6)

7)

8)

9)

5. Przedsiębiorstwa mogą złożyć oświadczenie o swoim statusie prawnym przedsiębiorstwa samodzielnego, przedsiębiorstwa
partnerskiego lub przedsiębiorstwa powiązanego, załączając dane dotyczące pułapów określonych w art. 2. załącznika do Zaleceń KE.
Oświadczenie można złożyć nawet wtedy, gdy kapitał jest rozdrobniony w stopniu uniemożliwiającym określenie właściciela, w którym to
przypadku przedsiębiorstwo w dobrej wierze oświadcza, że w sposób prawnie uzasadniony może przyjąć, iż 25% lub więcej jego kapitału
nie jest w posiadaniu innego przedsiębiorstwa ani we wspólnym posiadaniu większej liczby powiązanych przedsiębiorstw. Oświadczenia
takie nie wykluczają kontroli i postępowań wyjaśniających przewidzianych w przepisach krajowych lub wspólnotowych."
W tabeli należy wpisać jako pierwsze przedsiębiorstwo wnioskodawcy i podać dane dotyczące zatrudnienia, wielkości obrotu i sumy
bilansowej dotyczącej wyłącznie tego podmiotu. W kolejnych wierszach należy wskazać poszczególne przedsiębiorstwa (poprzez podanie
nazwy i nr NIP), w których wnioskodawca ma udziały lub te podmioty mają udziały w przedsiębiorstwie wnioskodawcy lub też z którymi
wnioskodawca jest powiązany osobowo np. pełni funkcję prezesa zarządu.
W przypadku, kiedy mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi osobowo, a nie kapitałowo np. jedna osoba fizyczna jest prezesem w
kilku spółkach, nie posiadając w nich udziałów/praw głosu, spółki te zostaną uznane za powiązane, jeżeli działają na tym samym
właściwym rynku lub rynkach pokrewnych.W takim przypadku w tej kolumnie należy wpisać "powiązane", a kolejną kolumnę należy
pozostawić niewypełnioną.
Dane dotyczące wielkości obrotu i sumy bilansowej należy podać w PLN i w rubryce poniżej w EUR. Dane powinny byc przeliczane wg
kursu średniego NBP obowiązującego na dzień zamknięcia okresu obrachunkowego. W przypadku przedsiębiorstw partnerskich w
kolumnie "Wartość obrotów" i "Suma bilansowa" należy podać dane wynikające ze sprawozdań finansowych tych podmiotów, a nie
częściowe wartości wyliczone proporcjonalnie do wielkości udziałów.
Jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą składającym wniosek o przyznanie pomocy w pierwszym roku funkcjonowania przedsiębiorstwa
w kolumnie tej należy zmienić nagłówek na bieżący rok.

10) Należy zaznaczyć odpowiedni rodzaj opodatkowania za ostatni rok obrachunkowy. W przypadku prowadzenia pełnej księgowości należy
pamiętać o załączeniu sprawozdań finansowych z trzech ostatnich lat obrachunkowych, które powinny być dołączone zgodnie z
obowiązującymi przepisami do "Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis".
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