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Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa 
 

 

W związku ze złożonym w dniu …………………….............wnioskiem w sprawie udzielenia ulgi 

podatkowej w ramach pomocy publicznej/pomocy de minimis* 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.533 ze zm.), 

 

 

Oświadczam, że  przedsiębiorstwo znajduję się/ nie znajduję się*  w trudnej sytuacji 

ekonomicznej** 

 

      

 

……………………………………………………………… 

podpis (pieczątka) osoby składającej oświadczenie 

 

 

 



 

 

Pouczenie:  

 

* niepotrzebne skreślić 

 

** pod pojęciem przedsiębiorcy w trudnej sytuacji, w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych Wspólnotowych 

dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w 

trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 244, 1.10.2004, s.2) należy rozumieć przedsiębiorcę, który przy pomocy 

środków własnych oraz środków, jakie mógłby uzyskać od udziałowców, akcjonariuszy, wierzycieli lub z 

innych źródeł finansowania zewnętrznego, nie jest w stanie powstrzymać strat, które w przypadku 

nieotrzymania pomocy na ratowanie lub pomocy na restrukturyzację, doprowadziłyby do jego likwidacji w 

krótkiej lub średniej perspektywie czasowej. Przedsiębiorca jest w trudnej sytuacji ekonomicznej, gdy: 

a. w przypadku spółki kapitałowej – wielkość niepokrytej straty z lat ubiegłych łącznie z wynikiem 

finansowym roku bieżącego przewyższa 50% wartości kapitału zakładowego i wielkość straty w 

ostatnim roku obrotowym przewyższa 25% wartości kapitału zakładowego, 

b. w przypadku spółki nie będącej spółką kapitałową – wielkość straty przewyższa 50% wartości 

majątku spółki, stanowiącego mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę i wielkość straty 

w ostatnim roku obrotowym przewyższa 25% wartości tego majątku, 

c. są spełnione kryteria kwalifikujące przedsiębiorcę do wszczęcia wobec niego postępowania 

upadłościowego. 

 

Jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w lit. a) – c) przedsiębiorca może być uznany za 

będącego w trudnej sytuacji ekonomicznej w szczególności, gdy: posiada nadmierne zdolności 

produkcyjne, następuje wzrost strat, zapasów lub zadłużenia, maleje obrót, zmniejsza się płynność finansowa, 

maleje wartość aktywów netto albo osiąga wartość zerową.  

 


