Oświadczenie przedsiębiorcy
1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:
................................................................................................................................................................
2. Miejsce zamieszkania lub adres siedziby firmy:
................................................................................................................................................................
3. Identyfikator podatkowy NIP:
................................................................................................................................................................
4. Wielkość przedsiębiorcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca
2014, str. 1)

a) mikroprzedsiębiorca
b) mały przedsiębiorca
c) średni przedsiębiorca
d) inny przedsiębiorca*
5. PKD – klasa działalności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007
r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.):
…..................................................................................................................................................
6. Jestem przedsiębiorcą, którego dotyczy całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych - dot.
przedsiębiorców, o których mowa w § 1 ust. 1 uchwały*:
TAK / NIE *
7. Jestem przedsiębiorcą, który miał możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w
ograniczonym zakresie i którego przychody za wybrany miesiąc w czasookresie od 1 marca
2020 r. do miesiąca poprzedzającego złożenie dokumentów, o których mowa w § 3 uchwały,
w stosunku do analogicznego miesiąca w 2019 r. spadły o: - dot. przedsiębiorców, o których
mowa w § 1 ust. 2 uchwały*:
Wybrany miesiąc

Kwota przychodów
za 2019 rok

Kwota przychodów
za 2020 rok

Tabela obrazująca spadek przychodów

% spadku przychodów

8. Przedsiębiorca otrzymał już inną pomoc publiczną, rekompensującą negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19:
a) tak, na dzień złożenia wniosku wyniosła .................
b) nie *
9. Przedsiębiorstwo:
a) nie znajdowało się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r.
b) znajdowało się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r.*
zgodnie z definicją w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r. str. 1)
.....................................................................................................................................
data i podpis podatnika z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska lub podpis osoby upoważnionej

* niewłaściwe skreślić

