ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΩΡΔΤΗ ΣΩΝ ΔΝΙΥΤΔΩΝ ΗΟΝΟ ΗΜΑΙΑ (DE MINIMIS)
ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (EE) 1407/2013
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4
Ν.1599/1986)

(i)

ΠΡΟ :

ΕΝΔΙΑΜΕΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ (ΚΑΑΕΚΣ ΑΜΟΤ )

Ο – Η Όλνκα:

Επψλπκν:

Όλνκα θαη Επψλπκν
Παηέξα:
Όλνκα θαη Επψλπκν
Μεηέξαο:
(ii)

Ηκεξνκελία γέλλεζεο :
Σφπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκφο Δειηίνπ
Σαπηφηεηαο:

Σει:

Σφπνο Καηνηθίαο:

Οδφο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ
(Fax):
(iii)

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη ε παξνχζα επέλδπζε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηνπο φξνπο θαη ηηο
(iv)
πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλ. (ΕΕ) 1407/2013 θαη φηη :
Α. Η επηρείξεζε ………………….………………………...…………………………………………………………… κε
ΑΦΜ …..……………..……, ηελ νπνία λνκίκσο εθπξνζσπψ:
i)

πληζηά «εληαία επηρείξεζε»
Α/Α

(v)

κε ηηο θάησζη επηρεηξήζεηο:

ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΑΦΜ

1.
2.
3.

ii)

Δελ ζπληζηά «εληαία επηρείξεζε» κε θακία άιιε επηρείξεζε
(vi)

(vii),(viii)

Β. Η ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ πξφθεηηαη λα ρνξεγεζεί ζηελ σο άλσ επηρείξεζε
, βάζεη ηεο
Πξφζθιεζεο ……………………………………………………...., αθνξά δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο πνπ
εκπίπηνπλ:
i) ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ

ii) ζε νπνηνλδήπνηε άιιν ηνκέα
Γ. ηελ επηρείξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπληζηνχλ κε απηήλ «εληαία επηρείξεζε»,
έρνπλ ρνξεγεζεί, θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε, νη θάησζη εληζρχζεηο
ήζζνλνο ζεκαζίαο:

ΔΝΙΥΤΔΙ ΗΟΝΟ ΗΜΑΙΑ (DE MINIMIS) ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΥΟΡΗΓΗΘΔΙ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
(αθορά ηην επιτείρηζη δικαιούτο ηης ενίζτσζης και ηις επιτειρήζεις ποσ ηστόν ζσνιζηούν ενιαία επιτείρηζη με ασηήν)
ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ &
ΦΟΡΔΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΣΗ
ΔΝΙΥΤΗ

Α/Α

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ. &
ΗΜ/ΝΙΑ
ΔΓΚΡΙΣΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΗ

ΔΓΚΡΙΘΔΝ
ΠΟΟ
ΔΝΙΥΤΗ

ΚΑΣΑΒΛΗΘΔΝ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΟΟ
ΚΑΣΑΒΟΛΗ
ΔΝΙΥΤΗ

ΔΠΩΝΤΜΙΑ
& ΑΦΜ
ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ

ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ
ΚΑΝΟΝΙΜΟ
DE MINIMIS

Γ. Η ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ πξφθεηηαη λα ρνξεγεζεί ζηελ επηρείξεζε βάζεη ηεο ελ ιφγσ Πξφζθιεζεο,
αζξνηδφκελε κε νπνηαδήπνηε άιιε ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ηεο έρεη ρνξεγεζεί ζε επίπεδν «εληαίαο
επηρείξεζεο», βάζεη νπνηνπδήπνηε Καλνληζκνχ ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο γηα εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο,
θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε, δελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην πνπ
θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ 1407/2013.
Ηκεξνκελία:

……/……/20………..
Ο – Η Δει….

(Τπνγξαθή)

i

Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε.

ii

Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.

iii

Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη
ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε
κέρξη 10 εηψλ.
iv

ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ
δεινχζα.
v

ηελ «εληαία επηρείξεζε» πεξηιακβάλνληαη φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο αθφινπζεο ζρέζεηο
κεηαμχ ηνπο:
α) κηα επηρείξεζε θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ άιιεο επηρείξεζεο˙

β) κηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή
επνπηηθνχ νξγάλνπ άιιεο επηρείξεζεο˙
γ) κηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα αζθεί δεζπφδνπζα επηξξνή ζε άιιε επηρείξεζε βάζεη ζχκβαζεο πνπ έρεη ζπλάςεη
κε απηήλ ή δπλάκεη ξήηξαο ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηήο ηεο ηειεπηαίαο˙
δ) κηα επηρείξεζε πνπ είλαη κέηνρνο ή εηαίξνο άιιεο επηρείξεζεο ειέγρεη κφλε ηεο, βάζεη ζπκθσλίαο πνπ έρεη ζπλάςεη κε
άιινπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο, ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ
απηήο ηεο επηρείξεζεο.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α) έσο δ) κε κία ή πεξηζζφηεξεο
άιιεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη, επίζεο εληαία επηρείξεζε.
vi

Η ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο ζεσξείηαη φηη ρνξεγείηαη θαηά ηνλ ρξφλν παξαρψξεζεο ζηελ νηθεία επηρείξεζε ηνπ έλλνκνπ
δηθαηψκαηνο ιήςεο ηεο ελίζρπζεο ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν εζληθφ λνκηθφ θαζεζηψο (πρ εκεξνκελία έθδνζεο εγθξηηηθήο
απφθαζεο/ΚΤΑ/ζχκβαζεο), αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο ζηελ επηρείξεζε.
vii

ε πεξίπησζε ζπγρσλεχζεσλ ή εμαγνξψλ, φιεο νη πξνεγνχκελεο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ ήδε
ρνξεγεζεί ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζπγρσλεπφκελεο επηρεηξήζεηο ιακβάλνληαη ππφςε γηα λα πξνζδηνξηζηεί θαηά πφζν ε
λέα ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο ζηε λέα ή ζηελ εμαγνξάδνπζα επηρείξεζε ππεξβαίλεη ην ζρεηηθφ αλψηαην φξην.
viii

Αλ κηα επηρείξεζε δηαζπαζηεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρσξηζηέο επηρεηξήζεηο, ε ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ
ρνξεγήζεθε πξηλ απφ ηε δηάζπαζε θαηαινγίδεηαη ζηελ επηρείξεζε πνπ έιαβε απηή ηελ ελίζρπζε, ε νπνία είλαη θαηά θαλφλα
ε επηρείξεζε πνπ αλέιαβε ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο. Εάλ ν ελ
ιφγσ θαηαινγηζκφο δελ είλαη δπλαηφο, νη εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο πξέπεη λα θαηαλέκνληαη αλαινγηθά κε βάζε ηε
ινγηζηηθή αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ πξαγκαηηθή εκεξνκελία ηεο δηάζπαζεο.

