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Załącznik nr 8 

 

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o kredyt z dopłatami ARiMR do 
oprocentowania stosowanymi jako pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie 

 

1. Podmiot ubiegający się o kredyt:  
 

............................................................................................................................................................................... 
/imię i nazwisko/nazwa / 

PESEL:                   | __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|   

REGON:                | __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| 

NIP:                        | __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|  

numer identyfikacyjny1):      | __| __| __| __| __| __| __| __| __|   

 

............................................................................................................................................................................... 
/miejsce zamieszkania/siedziba / 

 

2. Kredyt będzie przeznaczony na2): 
 

 zakup użytków rolnych  wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym / dziale 

specjalnym produkcji rolnej, w których wstąpiły szkody 

 zakup akcji lub udziałów  sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej przez 

producenta rolnego oczekującego na wypłatę płatności 

bezpośrednich za 2015 r. 

 zakup środków do produkcji rolnej (dotyczy za kredyt z linii KSP) 

 

3. Informacja o pomocy de minimis otrzymanej przez podmiot ubiegający się o kredyt w bieżącym roku 
podatkowym oraz w ciągu 2 lat podatkowych go poprzedzających. 

 

Lp. 
Nazwa podmiotu, 

który udzielił pomocy  

Data 

udzielenia 

pomocy 
Podstawa prawna 

Wysokość 

otrzymanej 

pomocy w PLN 

Wysokość 

otrzymanej  

pomocy w EUR 

1) pomoc de minimis w rolnictwie 

a)      

b)      

c)      

d)      

2) pomoc de minimis w rybołówstwie 

a)      

b)      

c)      

d)      

3) inna pomoc de minimis 

a)      

b)      

c)      

d)      
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4. Za rok podatkowy ubiegający się o kredyt przyjmuje3): 

1) rok kalendarzowy, 
2) inny okres, obejmujący 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, trwający od (dzień i miesiąc) 

............................ do (dzień i miesiąc) ........................................ 
Rok podatkowy został określony w ........................................................................................................ 

/nazwa dokumentu i data jego wydania/ 

 
5. Podmiot wnioskujący o pomoc de minimis do niniejszego oświadczenia załącza1): 

  TAK NIE 

1) oświadczenia powiązanych jednostek gospodarczych o pomocy de minimis w rolnictwie 

lub innej pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu 2 lat 

podatkowych go poprzedzających (zakres informacji taki sam jak w ust. 3) albo 

  

2) oświadczenia powiązanych jednostek gospodarczych o nie otrzymaniu ww. pomocy albo   

3) wydane powiązanym jednostkom gospodarczym zaświadczenia o pomocy de minimis lub 

zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 
  

Uwaga: obowiązek dołączenia dokumentów wymienionych w pkt 1) albo w pkt 2) albo w pkt 3) mają 

wyłącznie podmioty wnioskujące o pomoc de minimis, które są powiązane z innymi jednostkami 

gospodarczymi w sposób opisany w ust. 6 pkt 1) – 4). 
 
 

U W A G A :  dalszą część oświadczenia, tj. ust. 6, 7 i 8, wypełniają wyłącznie podmioty, które w ust. 2 zaznaczyły, 
że kredyt został zaciągnięty na zakup użytków rolnych albo na wznowienie produkcji rolnej 

 
 

6. Podmiot ubiegający się o kredyt jest jednostką gospodarczą powiązaną z inną lub innymi jednostkami 
gospodarczymi następującymi stosunkami2): 

  TAK NIE 

1) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość 
praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków 

  

2) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków 
organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki 
gospodarczej 

  

3) 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 

  

4) 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. 

  

 

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w pkt 1)–4), również za 

pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych, są uznawane za 

jedno przedsiębiorstwo (wówczas powyżej należy zaznaczyć TAK). 

 
7. Informacja o jednostkach gospodarczych, z którymi podmiot ubiegający się o kredyt jest powiązany w 

sposób, o którym mowa w ust. 6 pkt 1) – 4) – wypełnić, jeżeli w ust. 6 zaznaczono przynajmniej jeden raz 
TAK:  

Nazwa podmiotu Nr NIP 
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8. Podmiot ubiegający się o kredyt jest przedsiębiorstwem, które2): 

  TAK NIE 

a) prowadzi działalność wyłącznie w sektorze produkcji rolnej   

b) prowadzi działalność wyłącznie w sektorze (sektorach) innych niż produkcja rolna i innych niż 

drogowy transport towarów 
  

c) prowadzi działalność zarówno w sektorze produkcji rolnej, jak i w sektorze (sektorach) innych niż 

produkcja rolna oraz innych niż drogowy transport towarów i posiada / zapewni1) od dnia 

zawarcia umowy kredytu rozdzielność rachunkową działalności w sektorze produkcji rolnej i 

pozostałej działalności 

  

d) prowadzi działalności w sektorze drogowego transportu towarów oraz w: 

a) sektorze produkcji rolnej lub 

b) pozostałych sektorach innych niż produkcja rolna, 

i posiada / zapewni od dnia zawarcia umowy kredytu1) rozdzielność rachunkową działalności w 

sektorze, którego dotyczy pomoc de minimis do wnioskowanego kredytu, i pozostałej działalności 

 

  

UWAGA: 

rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej 

działalności gospodarczej oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie 

stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), zasad prowadzenia 

odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów. 

 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 §1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub 

kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy 

albo organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, 

akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub 

podobnego świadczenia pieniężnego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny 

dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania 

wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5” oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym.  
 

 
 

.......................................................... 

/miejscowość, data/ 

 

.............................................................. 

/czytelny podpis/ 

 

 

 

Oświadczam, że na dzień zawarcia umowy kredytu nr ................................. dane zawarte w niniejszym 

oświadczeniu nie uległy zmianie4). 
 

 

................................................................ 
/miejscowość, data/ 

 

.................................................................... 
/czytelny podpis/ 

 

 

Stwierdzam własnoręczność podpisu4) 

 
......................................................................... 

/podpis i pieczęć pracownika banku/ 

 

 
1) wypełniają tylko producenci rolni podając numer nadany w trybie przepisów ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 
2) wstawić „X” we właściwym polu 
3) niepotrzebne skreślić 
4)  wypełnić w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o kredyt  
 


