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DLA BIZNESU 
 
Co musicie wiedzieć o pomocy de minimis  

Zgodnie z przepisami do tej pory pomoc nie mogła         
przekroczyć 200 tys. euro brutto w ciągu trzech        
kolejnych lat. W związku z Pandemią COVID-19 Komisja        
Europejska zwiększyła ten limit do 800 tys. euro brutto         
(Komunikat KE w tej sprawie znajdą państwo pod TYM         
adresem) 

W związku z powyższym bardzo ważne jest       
każdorazowe ustalanie, czy program pomocy, z którego       
korzysta przedsiębiorstwo ma związek z pomocą de       
minimis. W sytuacji, gdy w ciągu ostatnich trzech lat limit          
został przekroczony, przedsiębiorstwo nie tylko nie będzie       
mogło skorzystać z innych form wsparcia, ale będzie        
zmuszone oddać uzyskaną ponad limit pomoc wraz z        
odsetkami. 

W tym miejscu warto zaznaczyć, że okres trzech lat ma          
charakter ruchomy, tzn. że przy każdym kolejnym       
udzieleniu pomocy de minimis konieczne jest ustalenie       
nowej łącznej kwoty na podstawie trzech ostatnich lat        
podatkowych. 

 
Jak rozpoznać pomoc de minimis?  
 
Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy       
publicznej wprowadza obowiązek wystawiania    
zaświadczeń stwierdzających, że udzielona pomoc     
publiczna jest pomocą de minimis. Zaświadczenie      
wystawia organ udzielający pomocy publicznej. Jest to       
najprostszy sposób na zweryfikowanie czy pomoc, z której        
korzystamy jest pomocą de minimis. 

W zaświadczeniu powinny się znaleźć: 

● dzień udzielenia pomocy; 
● wartość udzielonej pomocy brutto w złotych i w euro; 
● podstawę prawną udzielenia pomocy; 
● stwierdzenie, że udzielona pomoc jest pomocą de       

minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub        
rybołówstwie; 

● informację dotyczącą właściwego rozporządzenia    
Komisji Europejskiej regulującego warunki    
dopuszczalności udzielania pomocy o charakterze     
pomocy de minimis. 

Zaświadczenie jest z reguły wydawane w dniu       
otrzymania pomocy. Od tej zasady istnieją jednak dwa        
wyjątki: 

● udzielenie pomocy de minimis w drodze decyzji       
administracyjnej (wówczas zaświadczenie jest    
wydawane wraz z taką decyzją); 

● udzielenie pomocy de minimis w formie ulgi       
podatkowej – beneficjent musi wówczas wystąpić o       
wydanie przedmiotowej decyzji maksymalnie w     
ciągu 2 miesięcy od uzyskania pomocy. 

 
Gdzie szukać informacji o wykorzystanym limicie? 
 
WAŻNE! Informacje na temat pomocy publicznej      
udzielonej Państwa przedsiębiorstwom, znajdziecie pod     
adresem: 
 
https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary 
 
 
Czy należy odprowadzać podatek od pomocy de       
minimis? 

WAŻNE! Pomoc de minimis nie musi być rozliczana.        
Niezależnie od tego, czy dofinansowanie otrzyma osoba       
fizyczna. czy prawna, nie ma w tym przypadku obowiązku         
dokonywania rozliczenia podatkowego. Pomoc de minimis      
jest zwolniona z konieczności odprowadzania podatku.      
Trzeba jednak pamiętać, że nie wolno jej także zaliczać         
do kosztów uzyskania przychodu. 

Pomoc de minimis w kontekście obecnej      
sytuacji gospodarczej 

Definicja formalnoprawna: 

Pomoc de minimis oznacza pomoc publiczną, której       
ogólna kwota przyznana dowolnemu podmiotowi     
gospodarczemu nie przekracza określonego limitu w      
dowolnie ustalonym okresie trzech lat budżetowych. Z       
pomocą publiczną mamy do czynienia wówczas, gdy       
spełnione są następujące warunki: 

1. pomoc jest przyznawana przez Państwo lub pochodzi 
ze środków państwowych, 

2. pomoc udzielana jest na warunkach korzystniejszych 
niż oferowane na rynku, 

3. pomoc ma charakter selektywny (uprzywilejowuje 
określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo 
produkcję określonych towarów), 

 
 

Newsletter jest dostarczany bezpłatnie przede wszystkim Klientom A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o.  
Treść biuletynu nie jest formą doradztwa prawnego.  

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1586243902712&uri=CELEX:52020XC0404(01)
https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary


N E W S L E T T E R 
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA 
07/04/2020 godz. 12:00 

4. przyznanie pomocy grozi zakłóceniem lub zakłóca 
konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową 
między Państwami Członkowskimi UE. 

Zasadę tę stosuje się do pomocy przyznawanej podmiotom        
gospodarczym we wszystkich sektorach, istnieją jednak      
pewne wyłączenia: 

● przedsiębiorcy działający w sektorze rybołówstwa i      
akwakultury, objęci rozporządzeniem Rady (WE) nr      
104/2000, 

● przedsiębiorstwa, które zajmują się produkcją     
podstawową produktów rolnych wymienionych w     
Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej, 

● przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze     
przetwarzania i wprowadzania 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, 

● przedsiębiorcy nabywający pojazdy przeznaczone do     
transportu drogowego, którzy prowadzą działalność     
zarobkową w zakresie drogowego transportu     
towarowego. 

Wsparcie to nie może obejmować również: 

● pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym    
znajdującym się w trudnej sytuacji (w świetle       
najnowszych przepisów odnosi się to do      
podmiotów które znajdowały się w trudnej sytuacji       
przed 1 stycznia 2020) 

● pomocy udzielanej na działalność związaną z      
wywozem do państw trzecich lub państw      
członkowskich, tzn. pomocy związanej    
bezpośrednio z ilością wywożonych produktów,     
tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej     
lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z      
taką działalnością, 

● pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem   
korzystania z towarów krajowych w stosunku do       
towarów sprowadzanych z zagranicy. 

Pomoc de minimis może zostać udzielona w różnych        
formach, np.: 

● w formie gwarancji kredytowych, 
● dofinansowania szkoleń, 
● dotacji na inwestycje, 

● w formie umorzeń podatkowych (w tym także       
lokalnych), 

● w postaci umorzenia odsetek ZUS, 
● jako jednorazowa amortyzacja środka trwałego, 

Pomoc Publiczna a epidemia COVID-19 

Tymczasowe ramy prawne wydane przez Komisję      
Europejską w związku z trwającą epidemią umożliwią       
udzielanie pięciu rodzajów pomocy w ramach de minimis:  

1. Pomoc w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek       
zwrotnych lub korzyści podatkowych  

Państwa członkowskie będą mogły ustanowić programy, w       
ramach których przedsiębiorstwom będzie można przyznać      
pomoc w formie dotacji bezpośredniej, zaliczki zwrotnej       
lub korzyści podatkowej do 800 000 euro na        
zaspokojenie pilnego zapotrzebowania na płynność.     
Wyjątkiem są przedsiębiorstwa prowadzące działalność w      
sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz przedsiębiorstwa      
prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej      
produktów rolnych, w przypadku których kwota pomocy       
nie może przekroczyć odpowiednio 120 000 EUR lub 100         
000 EUR.  

2. Pomoc w formie gwarancji kredytowych  

Pomoc państw członkowskich może polegać na udzielaniu       
gwarancji państwowych lub ustanawianiu programów     
gwarancji na wsparcie pożyczek bankowych     
zaciągniętych przez przedsiębiorstwa. W odniesieniu do      
maksymalnej kwoty pożyczki przewidziane są pewne      
ograniczenia, które opierają się na potrzebach      
operacyjnych przedsiębiorstw (określanych na podstawie     
kosztów wynagrodzeń lub zapotrzebowania na płynność).      
Gwarancje mogą dotyczyć zarówno pożyczek na      
inwestycje, jak i pożyczek na kapitał obrotowy.  

3. Pomoc w formie subsydiowanych stóp      
oprocentowania pożyczek  

Państwa członkowskie mogą umożliwić udzielanie     
przedsiębiorstwom pożyczek ze środków publicznych i      
prywatnych z dopłatami do oprocentowania. Pożyczki      
te muszą być udzielane przy zastosowaniu stopy       
procentowej, która jest co najmniej równa stopie bazowej        
obowiązującej w dniu 1 stycznia 2020 r., powiększonej o o          
marże ryzyka kredytowego odpowiadające profilowi     
ryzyka odbiorcy, z różnymi stawkami dla MŚP i        
przedsiębiorstw innych niż MŚP. Jeżeli chodzi o       
możliwość udzielania dotowanych gwarancji, istnieją     
pewne ograniczenia w odniesieniu do maksymalnej kwoty       
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pożyczki, które opierają się na potrzebach operacyjnych       
przedsiębiorstw (określanych na podstawie kosztów     
wynagrodzeń lub zapotrzebowania na płynność). Pożyczki      
mogą dotyczyć zarówno zapotrzebowania na inwestycje,      
jak i na kapitał obrotowy.  

4. Pomoc w formie gwarancji i pożyczek udzielanych za         
pośrednictwem instytucji kredytowych lub innych     
instytucji finansowych  

W tymczasowych ramach prawnych przewidziano, że      
jeżeli państwa członkowskie zdecydują się kierować      
pomoc do gospodarki realnej za pośrednictwem banków,       
stanowi to pomoc bezpośrednią dla klientów banków, a nie         
dla samych banków. Zgodnie z dokumentem Komisji       
należy jednak wprowadzić pewne zabezpieczenia w      
odniesieniu do ewentualnej pośredniej pomocy na rzecz       
instytucji kredytowych lub innych instytucji finansowych      
w celu ograniczenia nadmiernych zakłóceń konkurencji.      
Dokument podkreśla, że instytucje kredytowe lub inne       
instytucje finansowe powinny w możliwie najszerszym      
stopniu przekazywać korzyści z gwarancji publicznej bądź       
z subsydiowanych stóp oprocentowania pożyczek     
beneficjentom końcowym. Pośrednik finansowy musi być      
w stanie wykazać, iż posiada mechanizm gwarantujący, że        
korzyści są w możliwie największym stopniu      
przekazywane beneficjentom końcowym w formie     
wyższego finansowania, bardziej ryzykownych portfeli,     
niższych wymogów dotyczących zabezpieczenia, niższych     
premii gwarancyjnych lub niższych stóp oprocentowania.      
W przypadku gdy istnieje prawny obowiązek przedłużenia       
terminu zapadalności istniejących pożyczek dla MŚP, nie       
można pobierać opłaty gwarancyjnej.  

5. Krótkoterminowe ubezpieczenia kredytów    
eksportowych  

Ostatnim rodzajem pomocy przewidzianym przez     
tymczasowe ramy prawne jest możliwość udzielania przez       
państwo, w razie potrzeby, krótkoterminowych     
ubezpieczeń kredytów eksportowych. W ten sposób UE       
wprowadza dodatkową elastyczność, jeśli chodzi o sposób       
wykazywania, że określone kraje są wolne od ryzyka        
zbywalnego.  

Akt nie wymaga wdrożenia lub wydania krajowych       
przepisów służących jego stosowaniu. Obowiązuje     
automatycznie od 19 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  

UWAGA! Pod TYM linkiem znajdą Państwo interpretacje       
UOKiK oraz KE odnośnie niektórych programów      
wprowadzonych w ramach Tarczy Antykryzysowej.     
Wynika z nich między innymi że odroczenie składek        

ZUS oraz środki na dofinansowanie wynagrodzeń      
pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub     
obniżonym wymiarem czasu pracy NIE stanowią      
pomocy publicznej ani de minimis. 

Zwolnienia z podatków lokalnych jako pomoc de 
minimis 
 
Poza szczeblem państwowym pomoc de minimis może być        
również udzielana na poziomie lokalnym. Rada gminy       
może wprowadzić w formie uchwały stanowiącej program       
pomocowy zwolnienia podatkowe z zachowaniem     
rozwiązań opartych na wspólnotowych przepisach o      
pomocy de minimis, co zwalnia pomoc od obowiązku        
notyfikacji, jednak projekt uchwały musi być przekazany       
do wiadomości Prezesowi UOKiK. 
 
Uchwały w sprawie zwolnień w ramach pomocy de        
minimis mogą dotyczyć w zasadzie wszystkich      
podatków i opłat lokalnych i mogą być podejmowane        
niezależnie od uchwał przewidujących innego rodzaju      
pomoc (regionalną, w ramach wyłączeń grupowych). W       
takiej sytuacji jednakże należy rozgraniczyć zasady      
stosowania zwolnień z uwagi na możliwość ich       
dublowania się. 
 
Źródła: gov.pl, www.prawo.pl, gazeta.pl, gazetaprawna.pl, 
infor.pl, LEX , poradnikprzedsiebiorcy.pl 
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