NOTA WYJAŚNIAJĄCA
UWAGA:
Informacje zawarte w niniejszej Nocie wyjaśniającej są jedynie informacjami pomocniczymi przy wypełnianiu
Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP. Określenie statusu Wnioskodawcy musi być dokonywane zgodnie z
Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz w rozumieniu art. 104 do art. 106 w zw. z art. 4
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej tj. z dnia 8 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r.,
poz.2168).
Przedsiębiorstwo - podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się
tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem
lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.
Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych
zatrudniało średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów,
wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43
milionów euro.
Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało
średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług
oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych
zatrudniało średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów,
wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych
2 milionów euro.
Wyrażone w EURO wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.
TYP PRZEDSIĘBIORSTWA
W celu obliczenia danych przedsiębiorstwa, należy ustalić, czy jest ono przedsiębiorstwem samodzielnym,
partnerskim czy powiązanym. Aby to uczynić, konieczne jest uwzględnienie wszelkich związków z innymi
przedsiębiorstwami, które mają oraz miały miejsce w ostatnim okresie sprawozdawczym, w poprzednim okresie
sprawozdawczym oraz w okresie sprawozdawczym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego.
W zależności od kategorii, w jakiej mieści się badane przedsiębiorstwo, należy dodać niektóre lub wszystkie dane
tych przedsiębiorstw do danych badanego przedsiębiorstwa zgodnie załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE)
NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis.
W zależności od trzech różnych kategorii przedsiębiorstw obliczeń dokonuje się w inny sposób, a skumulowane
w ten sposób dane ostatecznie decydują o tym, czy badane przedsiębiorstwo zachowuje progi i pułapy ustanowione
w definicji MŚP.
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Typ 1: Przedsiębiorstwo samodzielne
Za przedsiębiorstwo samodzielne uważa się każde przedsiębiorstwo, które nie jest zakwalifikowane jako
przedsiębiorstwo partnerskie lub też jako przedsiębiorstwo związane.
Typ 2: Przedsiębiorstwo partnerskie
Za przedsiębiorstwa partnerskie uważa się wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako
przedsiębiorstwa związane i które pozostają w następującym wzajemnym związku: przedsiębiorstwo wyższego
szczebla (typu „upstream”) posiada, samodzielnie lub wspólnie z

co najmniej jednym przedsiębiorstwem

powiązanym 25% lub więcej kapitału lub praw głosu innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego
szczebla (typu downstream).
2.1 Jednakże przedsiębiorstwo może zostać zakwalifikowane jako samodzielne i w związku z tym nie mające
żadnych przedsiębiorstw partnerskich, nawet jeśli wartość progowa wynosząca 25% kapitału lub głosów została
osiągnięta lub przekroczona przez poniższych inwestorów, pod warunkiem, z inwestorzy ci nie są związani
indywidualnie ani wspólnie, z przedmiotowym przedsiębiorstwem:
a) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób
prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują w przedsiębiorstwa
nie notowane na giełdzie („business angels”), pod warunkiem, że cała kwota inwestycji tych inwestorów
(„business angels”) w to samo przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR,
b) uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk,
c) inwestorzy instytucjonalni, w tym regionalne fundusze rozwoju,
d) niezależne władze lokalne jednostki administracyjnej z rocznym budżetem nie przekraczającym 10
milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5000.
Typ 3: Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych
związków:
a) przedsiębiorstwo posiada większość praw do głosowania w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/
akcjonariusza lub członka;
b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego,
zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą
z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki;
d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje
samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa,
większość praw do głosowania udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.
Domniemywa się brak wpływu dominującego, jeżeli inwestorzy wymienieni w punkcie 2.1 nie angażują się
bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie przedmiotowym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako
udziałowców/akcjonariuszy.
Przedsiębiorstwa pozostające w którymś ze związków opisanych w Typie 3 Przedsiębiorstwo powiązane, z jednym
lub kilkoma innymi przedsiębiorstwami lub z inwestorami, o których mowa w Typie 2 Przedsiębiorstwo partnerskie,
są również traktowani jako powiązani. Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków poprzez osobę
fizyczną lub grupę osób fizycznych działających wspólnie, również są traktowane jak przedsiębiorstwa powiązane
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jeżeli prowadzą swoją działalność lub część swojej działalności na tym samym właściwym rynku lub rynkach
pokrewnych1. Za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio
na wyższym lub niższym szczeblu w stosunku do właściwego rynku.
UWAGA!
Poza przypadkami wymienionymi w punkcie 2.1 niniejszej Noty wyjaśniającej z kategorii MŚP wyłączone są
przedsiębiorstwa, których 25% lub więcej kapitału lub praw do głosowania jest kontrolowane bezpośrednio
lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie przez jeden lub kilka organów państwowych.
LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH I ROCZNE JEDNOSTKI ROBOCZE
Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczbie
pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego
roku referencyjnego, który jest brany pod uwagę. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały
w niepełnym wymiarze godzin lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJR.
Do osób zatrudnionych zalicza się:
 pracowników przedsiębiorstwa wnioskodawcy,
 osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
 właścicieli – kierowników,
 partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i osiągających z niego korzyści
finansowe.
Praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu
zawodowym nie zalicza się do osób zatrudnionych. Okres trwania urlopu
macierzyńskiego lub wychowawczego nie jest wliczany.
USTALANIE DANYCH PRZEDSIĘBIORSTWA
W przypadku przedsiębiorstwa samodzielnego dane dotyczące zatrudnienia oraz dane dotyczące wielkości
przychodów i majątku tego przedsiębiorstwa ustalane są wyłącznie na podstawie ksiąg rachunkowych tego
przedsiębiorstwa.
W przypadku gdy Wnioskodawca pozostaje z innym przedsiębiorcą w związku przedsiębiorstw partnerskich bądź
powiązanych, Wnioskodawca dokonuje obliczenia odpowiednio skumulowanych danych tych przedsiębiorców ze
swoimi danymi, zgodnie załącznikiem nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014
roku.
W przypadku przedsiębiorstw partnerskich, do danych przedsiębiorstwa wnioskodawcy dotyczących zatrudnienia
oraz danych dotyczących wielkości przychodów i majątku, należy dodać dane każdego przedsiębiorstwa
partnerskiego, proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub w prawach głosu (zależnie od tego, która
z tych wartości jest większa). W przypadku holdingów typu cross-holding stosuje się wyższy udział procentowy.
W przypadku przedsiębiorstw powiązanych, do danych przedsiębiorstwa beneficjenta dotyczących zatrudnienia
oraz danych dotyczących wielkości przychodów i majątku dodaje się w 100% dane przedsiębiorstwa związanego,
jeśli dane te nie zostały podane wcześniej w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Kiedy odrębnie prawnie osoby fizyczne lub prawne tworzą jednostkę gospodarczą na potrzeby wspólnotowego prawa o konkurencji należy je traktować jako
jedno przedsiębiorstwo. Należy również wykluczyć istnienie prawnych form zorganizowania MŚP, a także nie dopuścić do obejścia definicji MŚP ze względu
na aspekty czysto formalne. Dlatego też koniecznym jest przeanalizowanie takich czynników jak struktura udziałów, osoby dyrektorów, stopień powiązań
gospodarczych i wszystkie inne związki między przedsiębiorstwami.
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Dane, które będą stosowane przy określeniu liczby personelu i kwot finansowych są to dane odnoszące się do
ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i są obliczone na podstawie rocznej. Są one brane pod uwagę
od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako obrót jest obliczana bez uwzględnienia podatku VAT
oraz innych podatków pośrednich.
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