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KI.F-06 

KARTA INFORMACYJNA Wersja nr 4 z dnia 

31-12-2013 

Udzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom, tj. ulg w spłacie zobowiązań 

podatkowych (odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej, 

rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej, umorzenie zaległości 

podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę) 

I Podstawa prawna 

 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 

z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) i rozporządzenia 

wykonawcze do ustawy 

 

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę 

 

 Referat finansowy  

Stanowisko ds. wymiaru podatków 

Pokój 109, tel. (82)576-14-32 wew. 109 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej 

Pokój 112, tel. (82)576-14-32 wew. 112 

e-mail:podatki@krasnystaw.ug.gov.pl 

III Wymagane wnioski 

 

 Wniosek o udzielenie pomocy de minimis, F.F-6.1 

IV Wymagane załączniki 

 

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

 Inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania 

V Dokumenty do wglądu 

 

 Brak 

VI Termin załatwienia sprawy 

 

 Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy 

 

mailto:wojt@krasnystaw.ug.gov.pl
http://www.krasnystaw.ug.gov.pl/


VII Opłaty 

 

 Brak 

VIII Tryb odwołania 

 

 Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Wójta 

Gminy Krasnystaw w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji 

IX Uwagi  

 

 Pomoc de minimis to pomoc, której udzielenie – z uwagi na jej znikomą wartość – 

nie skutkuje zakłóceniem konkurencji. W związku z powyższym pomoc de minimis 

nie spełnia wszystkich kryteriów określonych w art. 87 TWE i można jej udzielać 

pod rygorem zapewnienia właściwych warunków jej udzielania i monitorowania. 

Miernikiem wartości de minimis jest limit uzyskanej pomocy. Od 1 stycznia 2007 

zasady udzielania pomocy de minimis reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 

1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu 

(TWE) do pomocy de minimis. Maksymalna wysokość publicznego wsparcia nie 

podlegającego zgłoszeniu Komisji Europejskiej zwiększyła się do 200 tys. euro. Do 

końca 2006 r. limit uzyskanej pomocy był równy 100 tys. euro w okresie trzech 

kolejnych lat. 

 Rozpatrzenie wniosku podatnika wymagać będzie wezwania do organu 

podatkowego wnioskodawcy celem ustalenia zasadności udzielania pomocy de 

minimis. 

Opracował 

 

 

Jarosław Szymański 

Sprawdził 

 

 

Joanna Lubaś 

Zatwierdził 

 

 

Janusz Korczyński 
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