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VERKLARING DE-MINIMISSTEUN
Van de Europese Unie mogen overheden ondernemingen de-minimissteun verlenen. De hoogte van deze steun
verschilt per sector en geldt voor een periode van drie belastingjaren. De subsidie die u nu aanvraagt, valt (mogelijk)
onder de-minimissteun. Met het invullen van deze verklaring verklaart u dat uw onderneming het maximale bedrag
aan de-minimissteun nog niet heeft ontvangen.
WAT TELT MEE ALS DE-MINIMISSTEUN?
Uw onderneming kan onderdeel zijn van een groep van verbonden ondernemingen. Hieronder vallen alle
ondernemingen die voor meer dan 50% verbonden zijn met elkaar. U telt de ontvangen de-minimissteun van alle
ondernemingen binnen deze groep bij elkaar op. Dit is het totale bedrag aan ontvangen de-minimissteun.
Heeft uw (groep van verbonden) onderneming(en) al eerder steun (bijvoorbeeld subsidie) ontvangen? Kijk dan in
de brief waarin de steun is toegekend of het hier om de-minimissteun gaat. Twijfelt u of u de-minimissteun heeft
ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met de instantie waarvan u de steun heeft ontvangen.
MEER WETEN?
Hulp nodig bij het invullen van de de-minimissteunverklaring? Kijk op de pagina de-minimissteun voor meer informatie
en veelgestelde vragen. Op de website van Europa decentraal vindt u alle voorwaarden.
DE-MINIMISSTEUN CHECKLIST
Geef aan welke situaties van toepassing zijn:
1. De onderneming is actief in de sectoren visserij, primaire productie van landbouwproducten, verwerking en afzet
van landbouwproducten of goederenvervoer over de weg voor derden.
Nee, voor de onderneming geldt een maximum steunbedrag van € 200.000.
Ja, let op: voor deze sectoren geldt een lager maximum steunbedrag. Meer informatie
2. De onderneming is onderdeel van een groep van verbonden ondernemingen.
Nee
Ja, de ontvangen de-minimissteun van alle verbonden ondernemingen in de groep tel je op bij de eigen
ontvangen steun.
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VERKLARING
BEPAAL DE PERIODE VAN (GEEN) STEUN

U bepaalt de begindatum door vanaf de start van het huidige belastingjaar twee jaar terug te rekenen. Het belastingjaar
begint voor de meeste ondernemingen op 1 januari. De einddatum is de datum van het invullen van de verklaring.
Begindatum periode

(dd-mm-jjjj)

Hierbij verklaart u dat er vanaf bovenstaande begindatum tot aan de datum ondertekening van deze verklaring:
GEEN DE-MINIMISSTEUN IS TOEGEKEND
Ga door naar de ondertekening.
DE-MINIMISSTEUN IS TOEGEKEND
Vink hieronder aan wat van toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk):
Toegekende de-minimissteun van andere instanties. Lever een kopie van het besluit aan.
Toegekende de-minimissteun van het SNN. Vul hier de projectnummers in:

Voor een totaalbedrag van:

ONDERTEKENING
Naam onderneming
Inschrijfnummer KvK
Postadres
Postcode en plaats
Aanhef

de heer

mevrouw

Achternaam

Functie
Plaats

Datum

Handtekening

Let op! De ondertekening mag niet digitaal. Alleen een geprint en ondertekend formulier geldt als rechtsgeldig. Bij
de aanvraag moet u beide pagina’s van dit document invullen en aanleveren.

Deze verklaring is gebaseerd op de de-minimisverordening (EU) NR. 1407/2013.
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