
Komisja Europejska zatwierdziła projekt rozporządzenia w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis.

W porównaniu z aktualnie obowiązującymi przepisami przewiduje się zwiększenie maksymalnej kwoty pomocy de
minimis, która może być udzielona jednemu przedsiębiorstwu (na poziomie grupy w rozumieniu rozporządzenia de minimis)
przez państwo członkowskie w okresie trzech lat podatkowych.

Aktualnie obowiązujące regulacje dotyczące pomocy de minimis wygasną 31 grudnia 2023 r. Nowe przepisy powinny wejść w życie
od 2024 r.

Zaprezentowane zmiany nie muszą być jednak ostateczne. Wraz z opublikowaniem projektu rozpoczęto bowiem konsultacje
publiczne. Zainteresowani mogą składać swoje uwagi do 10 stycznia 2013 r.

Więcej informacji na temat konsultacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej: https://competition-
policy.ec.europa.eu/public-consultations/2022-de-minimis_en.

Niniejszy materiał został przygotowany w celu poinformowania Klientów kancelarii o określonych istotnych zmianach w prawie polskim i nie stanowi on porady prawnej dotyczącej konkretnej
sytuacji któregokolwiek z Klientów i nie powinien być traktowany przez Klientów jako porada. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przedstawionymi powyżej zagadnieniami
prawnymi oraz ichmożliwymwpływem na działalność gospodarczą danego Klienta w Polsce, prosimy o kontakt z prawnikiem prowadzącym Państwa sprawy.
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Planowane zwiększenie limitów pomocy de minimis

Limit Aktualnie Projektowane zmiany

Ogólny 200 000 € 275 000 €

Drogowy transport towarów 100 000 € 137 500 €

Planuje się także zwiększenie maksymalnej wysokości pożyczek i maksymalnych kwot gwarantowanych w ramach pomocy.

Aktualnie Projektowane zmiany

Pożyczka 

1 000 000 € w okresie 5 lat

albo

500 000 w okresie 10 lat

1 375 000 € w okresie 5 lat

albo

687 500 € w okresie 10 lat

Pożyczka – drogowy transport 

towarów

500 000 € w okresie 5 lat

albo

250 000 € w okresie 10 lat

687 500 € w okresie 5 lat

albo

343 750 € w okresie 10 lat

Gwarancja

1 500 000 € – gwarancja 5-letnia

albo

750 000 € – gwarancja 10-letnia

2 062 500 € – gwarancja 5-letnia

albo

1 031 250 € – gwarancja 10-letnia

Gwarancja – drogowy transport 

towarów

750 000 € – gwarancja 5-letnia

albo

375 000 € – gwarancja 10-letnia

1 031 250 € – gwarancja 5-letnia

albo

515 625 € – gwarancja 10-letnia
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