Erklæring om støtte under de minimis-forordningen
Til brug for vurderingen af, hvor stort et tilskud der kan opnås i overensstemmelse med statsstøttereglerne, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om størrelsen af den støtte, som virksomheden har modtaget med henvisning til reglerne
om de minimis-støtte1 i det indeværende og de to foregående år.
Virksomhedsnavn: [ ]
Projekttitel: [ ]
Erklærer hermed i indeværende og de to foregående regnskabsår at have modtaget [ ] kr. med henvisning til reglerne om de minimis-støtte2.
Støtten er modtaget (dato for tildeling)3: [ ]
Under ordningen: [ ]
Administrerende myndighed: [ ]
Beløb: [ ]
Virksomheden er bekendt med, at det ikke er lovligt at modtage støtte på mere
end 200.000 € inden for en periode på tre regnskabsår, og at en overskridelse vil
medføre krav om tilbagebetaling af den del af støtten, der overstiger beløbsgrænsen.4
Undertegnede erklærer hermed, at ovennævnte oplysninger er korrekte.
Sted: [ ]

Den (dato): [ ]

Navn og stillingsbetegnelse: [ ]

1

EU-Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte, herefter benævnt de minimis-forordningen (offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 24. december 2013).
2
Hvis ingen støtte er modtaget, angives 0,00 kr.
3
Støtten anses for tildelt på det tidspunkt, hvor modtageren har opnået ret til at modtage støtte,
dvs. når et tilsagn er givet og ikke på selve udbetalingstidspunktet. Hvis virksomheden har modtaget støtte under mere end én ordning, angives oplysninger for hver gang støtte er modtaget.
4
I tilfælde af fusioner og virksomhedsoverdragelser skal der tages hensyn til al den de minimis støtte, der hidtil er ydet til de fusionerende virksomheder, ved afgørelsen af, om ny de minimisstøtte til den nye eller den overtagende virksomhed overstiger det relevante loft, jf. de minimisforordningen, art. 3, stk. 8.
Hvis en virksomhed spaltes i to eller flere selvstændige virksomheder, skal den de minimis-støtte,
der blev ydet inden spaltningen, henregnes til den virksomhed, som den kom til gode, hvilket som
udgangspunkt er den virksomhed, som overtager de aktiviteter, som de minimis-støtten blev anvendt til, jf. de minimis-forordningen, art. 3, stk. 9.

