
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O POMOCY DE MINIMIS 
 
 

1. Kogo dotyczy 
 

 Zakłady pracy chronionej. 
 

2. Jakie dokumenty nale ży zło żyć 
 

 Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia de minimis, który winien zawierać: 
1) dane wnioskodawcy: imię i nazwisko /nazwę, adres zamieszkania /siedziby, NIP; 
2) datę sporządzenia wniosku; 
3) wskazanie adresata - Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer; 
4) wskazanie żądania tzn. wydania zaświadczenia o pomocy de minimis; 
5) wskazanie celu przeznaczenia środków dotyczących pomocy de minimis; 
6) wskazanie wartości pomocy; 
7) podpis wnioskodawcy. 
 
Wraz z wnioskiem podatnik winien złożyć: 
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat 

poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy; 
2) oświadczenie, że podmiot gospodarczy nie jest w trudnej sytuacji ekonomicznej; 
3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; 
4) kopię faktury potwierdzającej poniesiony wydatek bądź kopie listy płac; 
5) potwierdzenie przelewu z konta ZFRON; 
6) informację o przeznaczeniu środków funduszu rehabilitacji na rodzaj wydatków wskazanych w § 2 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 
zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,              
poz. 1023); 

7) wyciąg z konta bankowego zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych, stanu środków 
zgromadzonych z tytułu zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień poniesienia 
wydatku; 

8) oświadczenie, iż poniesione koszty nie są przedmiotem innej pomocy niż pomoc de minimis,                  
o którą złożono wniosek. 

 

3. Gdzie pobra ć druki  
 

 Siedziba Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer, III piętro, pokój 327. 
 

4. Termin zło żenia dokumentów  
 

 Dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem. 
 

5. Tryb składania dokumentów  
 

 Dokumenty można złożyć w siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer - Sala Obsługi Klienta               
I piętro pok. 118 lub przesłać na adres Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer. 

 

6. Wymagane opłaty  
 

 Nie pobiera się. 
 

7. Termin załatwienia sprawy  
 

 Zaświadczenie o pomocy de minimis zostaje wydane w terminie 7 dni od złożenia kompletnego 
wniosku w zakresie wydania zaświadczenia o pomocy de minimis. 

 

8. Sposób i forma załatwienia sprawy  
 

 Zaświadczenie bądź postanowienie. 
 

9. Środki odwoławcze  
 

 W przypadku odmowy, w formie postanowienia, wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści 
żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, wnioskodawcy służy prawo wniesienia zażalenia do 
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego, w terminie 
7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

 

10. Dodatkowe informacje  
 

 Dodatkowe informacje dotyczące pomocy de minimis i zasady jej stosowania można uzyskać w pok. 
327, III piętro tut. Urzędu, tel. (22) 50-94-327. 

 

11. Podstawa prawna  
 

 1) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(tekst jedn. Dz. U. z 2007r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). 

2) Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U.                   
z 2012r., poz. 361 z późn. zm.). 



3) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 613              
z późn. zm.). 

4) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352      
z 24.12.2013). 

5) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014). 

6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu 
obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2004 r., Nr. 194, 
poz. 1983 z późn. zm.). 

7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 
zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.,                   
poz. 1023). 

 


