OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZAKWALIFIKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA
DO KATEGORII MŚP

………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres beneficjenta pomocy)
,

Oświadczam, że zgodnie z definicją mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa zawartą w
art. 1-6 załącznika nr I do Rozporządzenia (KE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) ww. przedsiębiorstwo jest:
□ Mikro przedsiębiorstwem
□ Małym przedsiębiorstwem
□ Średnim przedsiębiorstwem
□ Dużym przedsiębiorstwem

……………………………………
miejscowość, data

…………………………………….
podpis

Załącznik do oświadczenia dotyczącego zakwalifikowania
przedsiębiorstwa do kategorii MŚP

INFORMACJE WYMAGANE DO ZAKWALIFIKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA
DO KATEGORII MŚP
Dokładna identyfikacja przedsiębiorstwa wnioskodawcy
Imię i nazwisko lub nazwa:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Adres (siedziba):
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):
.............................................................................................................................................................
Typ przedsiębiorstwa
Prosimy zaznaczyć przypadek, który dotyczy przedsiębiorstwa wnioskodawcy:
� Przedsiębiorstwo
� Przedsiębiorstwo partnerskie
� Przedsiębiorstwo związane
Dane wykorzystywane do określenia kategorii przedsiębiorstwa
Dane te należy obliczyć zgodnie z art. 6 zalecenia Komisji 2003/361WE dotyczącego definicji
MŚP.
Oświadczam, że przedsiębiorstwo jest:
� Mikroprzedsiębiorstwo1
� Małe przedsiębiorstwo2
1

Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 10 pracowników, roczny obrót nie przekracza 2 milionów
euro, całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.
2
Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 50 pracowników, roczny obrót nie przekracza 10 milionów

� Średnie przedsiębiorstwo3
� Duże przedsiębiorstwo4

Czy firma jest zobowiązana do sprawozdania finansowego? tak nie
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym.
Dane osoby upoważnionej do podpisania oświadczenia:
............................................. .................................... .......................................................................
(Imię,i nazwisko, data i podpis stanowisko służbowe)

.........................................
pieczątka firmowa

Do oświadczenia trzeba dołączyć kopię sprawozdania finansowego za ostatnie 3 lata
obrotowe, sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.
W przypadku indywidualnej działalności gospodarczej PIT 36.

euro, całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

3

Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 250 pracowników, roczny obrót nie przekracza 50 milionów
euro, całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

4

Duże przedsiębiorstwo – zatrudnia więcej niż 250 pracowników, roczny obrót przekracza 50 milionów
euro, całkowity bilans roczny przekracza 43 milionów euro.

