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LIMIT POMOCY DE MINIMIS

Globalna wartość pomocy de minimis oraz pomocy de minimis

w rolnictwie oraz rybołówstwie uzyskanej przez 

przedsiębiorstwo w okresie bieżącego roku kalendarzowego 

oraz dwóch lat go poprzedzających nie może przekroczyć 

wysokości:

200 tys. euro, lub

100 tys. euro – w przypadku beneficjenta 

pomocy prowadzącego działalność w sektorze 

transportu drogowego.
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LIMIT POMOCY DE MINIMIS

Wartość wykorzystanej pomocy de minimis można na 

bieżąco sprawdzić w systemie SUDOP po numerze 

NIP danego przedsiębiorstwa

W przypadku beneficjentów pomocy de minimis, u których 

rok obrachunkowy nie pokrywa się z rokiem 

kalendarzowym, pod uwagę należy wziąć lata 

obrachunkowe.

Pułap ten obejmuje pomoc de minimis, którą jedno 

przedsiębiorstwo może otrzymywać przez okres trzech lat 

od jednego państwa członkowskiego.
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TRZY KATEGORIE MŚP

Przedsiębiorstwo samodzielne:

jeżeli przedsiębiorstwo jest całkowicie niezależne albo posiada co
najmniej jeden mniejszościowy udział (przy czym każdy z udziałów jest
mniejszy niż 25%) w innych przedsiębiorstwach.

Przedsiębiorstwo partnerskie:

jeżeli wysokość udziałów w innych przedsiębiorstwach wynosi co
najmniej 25%, ale nie więcej niż 50%, wówczas uznaje się, że są to
przedsiębiorstwa partnerskie.

Przedsiębiorstwo powiązane:

jeżeli wysokość udziałów w innych przedsiębiorstwach przekracza próg
50%, przedsiębiorstwa te uważa się za przedsiębiorstwa powiązane.
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Wyjątki 

Przedsiębiorstwo może jednak zostać zakwalifikowane jako samodzielne i

w związku z tym niemające żadnych przedsiębiorstw partnerskich, nawet

jeśli próg 25% został osiągnięty lub przekroczony przez któregokolwiek z

poniższych inwestorów:

✓ publiczne korporacje inwestycyjne, spółki venture capital oraz anioły biznesu,
✓ uczelnie lub ośrodki badań naukowych nienastawione na zysk,
✓ inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego,
✓ samorządy terytorialne z rocznym budżetem poniżej 10 mln EUR oraz liczbą

mieszkańców poniżej 5.000.

Co najmniej jeden z powyższych inwestorów może indywidualnie mieć

udział w wysokości do 50% w danym przedsiębiorstwie, pod warunkiem

że nie jest powiązany, indywidualnie lub wspólnie, z danym

przedsiębiorstwem.
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POJEDYNCZY ORGANIZM GOSPODARCZY

Jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce

gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników

lub członków.

Jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać

większość członków organu administracyjnego, zarządzającego

lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej.

Jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący

wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową

zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie

założycielskim lub umowie spółki.
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POJEDYNCZY ORGANIZM GOSPODARCZY

Jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane wyłącznie

dlatego, że każda z nich jest bezpośrednio związana z danym

organem publicznym lub danymi organami publicznymi, nie będą

traktowane jako wzajemnie powiązane.

Jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub 

wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, 

samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi 

akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość 

praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

Pojedynczy organizm gospodarczy tworzą co najmniej dwie jednostki 

gospodarcze z tego samego państwa członkowskiego.
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KUMULACJA POMOCY DE MINIMIS

W przypadku połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw, w 

celu ustalenia, czy nowa pomoc de minimis dla nowego 

przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa przejmującego nie 

przekracza odpowiedniego pułapu, uwzględnia się wszelką 

wcześniejszą pomoc de minimis przyznaną któremukolwiek 

z łączących się przedsiębiorstw.

Pomoc de minimis przyznana przed połączeniem lub 

przejęciem pozostaje zgodna z prawem.

Limit pomocy de minimis na jedno przedsiębiorstwo - 200 000 Euro
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KUMULACJA POMOCY DE MINIMIS

Jeżeli przedsiębiorstwo podzieli się na co najmniej dwa 

osobne przedsiębiorstwa, pomoc de minimis przyznaną 

przed podziałem przydziela się przedsiębiorstwu, które z niej 

skorzystało, co oznacza zasadniczo przedsiębiorstwo, które 

przejmuje działalność, w odniesieniu do której pomoc de 

minimis została wykorzystana.

Jeżeli taki przydział jest niemożliwy, pomoc de minimis

przydziela się proporcjonalnie na podstawie wartości 

księgowej kapitału podstawowego nowych przedsiębiorstw 

zgodnie ze stanem na dzień wejścia podziału w życie.
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