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Instrukcja wypełniania załącznika do wniosku 

(Formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie) – wypełnia i podpisuje Wnioskodawca 

Składając wniosek o przyznanie dopłaty producent rolny zobowiązany jest przedstawić wszystkie zaświadczenia  

o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych, tj. w roku, w którym złożony został 

wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych. 

Bez względu na formę i cel pomocy otrzymanej w ramach pomocy de minimis w rolnictwie  

w latach 2019, 2018 i 2017, tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat 

podatkowych, łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć równowartości 20 000 Euro.  

W przypadku, gdy z powodu udzielenia wnioskowanej pomocy zostałby przekroczony limit 20 000 Euro, pomoc do takiego 

wniosku może być przyznana jedynie do wysokości różnicy pomiędzy wysokością dopuszczalnego limitu,  

a sumą już otrzymanej pomocy w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych. 

Jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym/i podmiotem/ami to limit 20 000 Euro należy odnieść 

do „jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.  

Ponadto w przypadku przedsiębiorstwa, które powstało z połączenia się lub przejęcia innych podmiotów gospodarczych, do 

wniosku o przyznanie dopłaty należy dołączyć wszystkie zaświadczenie/a o pomoc de minimis przyznaną któremukolwiek z 

tych podmiotów. 

W przypadku współmałżonków posiadających wspólność majątkową albo osób wspólnie posiadających gospodarstwo  

i posługujących się tym samym numerem identyfikacyjnym producenta rolnego, nadanego w myśl przepisów ustawy  

z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności, w oświadczeniu o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie, wnioskodawca (jeden ze 

współmałżonków/współposiadaczy) jest zobowiązany do umieszczenia informacji o wysokości pomocy  

de minimis w rolnicywie otrzymanej również przez współmałżonka/współposiadacza w okresie trzech lat podatkowych lub 

załączenia zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis przez obojga małżonków albo osoby wspólnie posiadające 

gospodarstwo. 

Pamiętaj, że w przypadku otrzymania jakiejkolwiek pomocy de minimis w rolnictwie po dacie 

złożenia w SCh-R wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb w ramach Programu 

priorytetowego „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, 

należy niezwłocznie przesłać informacje o takiej pomocy wraz z kopiami 

zaświadczeń/decyzji/innych dokumentów wydanych przez jednostkę udzielającą pomocy. 

a) w formularzu pn.: OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE  – 

dane w tabeli uzupełnij w oparciu o informacje o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie 

zamieszczone w zaświadczeniu/decyzji/innym dokumencie wydanym przez jednostkę udzielającą 

pomocy. Na końcu wpisz swoje imię i nazwisko oraz datę i podpisz się, 

b) w formularzu pn.: FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ  – dane 

w tabeli (kolumny 1-4) uzupełnij w oparciu o informacje o udzielonej pomocy de minimis  

w rolnictwie lub rybołówstwie zamieszczone w zaświadczeniu/decyzji/innym dokumencie wydanym 

przez jednostkę udzielającą pomocy. Na końcu wpisz swoje imię i nazwisko oraz datę i podpisz się, 
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c) w formularzu pn.: INFORMACJE DODATKOWE PRZEDSTAWIANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ – 

uzupełnij: pkt. 1) (Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy, adres), na końcu wpisz swoje imię  

i nazwisko oraz datę i podpisz się. 

W  tabeli pn. „Forma prawna” oraz „Wielkość przedsiębiorstwa” wstaw we właściwym wierszu (w 

drugiej kolumnie) znak „X”.  

Indywidualne gospodarstwo rolne należy uznać za przedsiębiorstwo, co oznacza, iż rolnik - wnioskodawca powinien 

zaznaczyć odpowiednią pozycję odpowiadającą formie prawnej wnioskodawcy. Jeżeli, wskazane w pkt 1-5 tabeli pn. 

„Forma prawna” kategorie nie odnoszą się do formy prowadzącego gospodarstwa, wnioskodawca powinien znaczyć 

ostatnią pozycję pkt 6. 

W przypadku rolnika, który prowadzi gospodarstwo rolne (posługuje się nr REGON, gospodarstwo rodzinne) i jest 

czynnym płatnikiem VAT, jeżeli wskazane w pkt 1-5 kategorie nie odnoszą się do formy prawnej wnioskodawcy, 

wnioskodawca powinien znaczyć ostatnią pozycję pkt 6. 

W przypadku rolnika, który prowadzi gospodarstwo rolne (osoba fizyczna, gospodarstwo rodzinne), objętego 

zwolnieniem podatkowym, jako rolnik ryczałtowy (niemający obowiązku składania deklaracji, wystawiania faktur, 

prowadzenia ksiąg rachunkowych), wnioskodawca nie będzie należał do kategorii określonych w pkt 1-5, a więc 

zaznaczeniu będzie podlegała ostatnia pozycja pkt 6. 

Jednocześnie wnioskodawca powinien oświadczyć, że prowadzi gospodarstwo, które w rozumieniu przepisów załącznika I 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach 

rolnym i leśnym na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107  

i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 193  

z 1.7.2014, str.1) spełnia kryterium:  

 mikroprzedsiębiorstwa – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub 

całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro;  

 małego przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub 

całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro;  

 średniego przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie 

przekracza 50 mln euro lub którego całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro;  

 przedsiębiorstwa nienależące do żadnej z powyższych kategorii. 

Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. 

Obejmuje to w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek, firmy rodzinne, a także spółki lub 

organizacje prowadzące regularną działalność gospodarczą. 

Producent rolny, który: 

 prowadzi gospodarstwo rolne (osoba fizyczna, posługuje się nr REGON, gospodarstwo rodzinne) jest czynnym 

płatnikiem, oraz zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 

2 mln EUR; 

 prowadzi gospodarstwo rolne (osoba fizyczna, gospodarstwo rodzinne), objęte zwolnieniem podatkowym, jako 

rolnik ryczałtowy (niemający obowiązku składania deklaracji, wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg 

rachunkowych), w którym pracuje mniej niż 10 osób, 

powinien zaznaczyć – mikroprzedsiębiorstwo. 

 

 

 


