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KARTA USŁUGI  

Uzyskanie zaświadczenia o pomocy de minimis. 

Co chcę załatwić? Uzyskać zaświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis. 

Kogo dotyczy? Podatników-przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać lub skorzystali z pomocy de minimis. 

Co przygotować? 

W przypadku zakładów pracy chronionej przygotuj informacje o dokonaniu wydatku ze 
środków funduszu rehabilitacji. 

W przypadku przedsiębiorców ubiegających się o pomoc z tytułu jednorazowej amortyzacji 
przygotuj: 

• faktury dotyczące zakupu środka trwałego, 
• dowód dokonania odpisów amortyzacyjnych (kserokopia podatkowej księgi 

przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych), 
• kserokopię ewidencji środków trwałych dotyczącą danego środka trwałego, 
• oświadczenie o metodzie amortyzacji, jaka byłaby przyjęta, gdyby nie zastosowano 

jednorazowej amortyzacji 

W przypadku rolników przygotuj kserokopię aktu nabycia (np. aktu notarialnego) 
nieruchomości rolnych. 

W każdym przypadku przygotuj: 

• kserokopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku 
oraz 2 lat poprzedzających złożenie wniosku, 

• informacje niezbędne do udzielenie pomocy de minimis na formularzu informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. Dz.U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.).  

Jeżeli ubiegasz się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie przygotuj:  

• informacje o otrzymanej pomocy publicznej, zawierające w szczególności wskazanie 
dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o 
nieotrzymaniu pomocy, 

• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inna niż pomoc de 
minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. Dz.U. Nr 53 poz. 312 z późn. 
zm.)  

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Napisz wniosek. 

Pisząc wniosek, pamiętaj aby podać: 

• swoje imię i nazwisko lub nazwę oraz adres miejsca zamieszkania (możesz również 
podać numer telefonu kontaktowego, co ułatwi kontakt z Tobą), 

• swój identyfikator podatkowy. 

Wniosek, który chcesz złożyć w formie papierowej (osobiście w Urzędzie lub przesłać 
pocztą) podpisz czytelnie. 
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Ile muszę 
zapłacić? Za złożenie wniosku i rozpatrzenie wniosku nic nie zapłacisz. 

Kiedy złożyć 
dokumenty? W przypadku zakładów pracy chronionej w terminie 30 dni od dnia uzyskania pomocy.  

Gdzie i w jaki 
sposób załatwię 
sprawę? 

Wniosek: 

• złóż osobiście w siedzibie urzędu skarbowego, 
• wyślij listownie na jego adres albo 
• przekaż za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę 

podawczą tego organu (ePUAP). 

Wniosek złożony w formie dokumentu elektronicznego powinien być uwierzytelniony przy 
użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, tzn. podpisany za pomocą tzw. kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP. 

Jeśli przebywasz za granicą, wniosek możesz złożyć również w polskim urzędzie 
konsularnym. 

Co zrobi urząd?  Wydamy zaświadczenie o udzielonej pomocy lub wydamy postanowienie o odmowie 
wydania zaświadczenia. 

Jaki jest czas 
realizacji? Bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 7 dni. 

Jak się odwołać? 

Na wydane postanowienie o odmowie złóż zażalenie nie później niż w ciągu 7 dni 
kalendarzowych od dnia doręczenia postanowienia do Dyrektora Izby Administracji 
Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego. Jeżeli ostatni dzień terminu 
przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu na 
złożenie zażalenia uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

Informacje 
dodatkowe 

Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za 
ostatni dzień terminu na złożenie zażalenia uważa się następny dzień po dniu lub dniach 
wolnych od pracy. 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 
900 z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.), 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.), 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2020 r, poz. 815 z późn. zm.), 

Ustawa  z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadów i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 
2019 r. poz. 1813 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie 
zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 
2015 r. poz. 1023 z późn. zm.)   

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 708 z późn. zm.); 

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej 


