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AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA 

 

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODACH 

Z DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ ZA ROK PODATKOWY 
 

2 0 … … 
(należy wpisać rok podatkowy) 

 

w ramach poddziałania 

,,Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”,  

operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” 

objętego PROW na lata 2014-2020 

 
I. IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA 

 

Numer identyfikacyjny (EP): 

 

Znak sprawy: 

 

Dane identyfikacyjne beneficjenta: 

 

Nazwisko: 

 

Imię: 

 

Wyszczególnienie 

Zaplanowane w 

Prognozie wpływów w 

Sekcji IV.6.A1 

Biznesplanu 

Łączna kwota 

wynikająca z ewidencji 

księgowej w roku 

podatkowym  

Przychody z tytułu prowadzenia 

działalności, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 

5 oraz § 5 rozporządzenia, wskazanej we 

wniosku o przyznanie pomocy na operacje 

typu „Premie na rozpoczęcie działalności 

pozarolniczej”. 

 

  

Wydatki poniesione na utrzymanie 

utworzonych miejsc pracy takie jak 

wynagrodzenia pracowników i składki 

z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia 

społecznego, w tym opłacane za osobę, 

która otrzymała pomoc i podjęła we 

własnym imieniu działalność pozarolniczą 
(w zł). 

  

 

  

                                                 
1 Dotyczy formularza Biznesplanu w ramach naboru 2022 roku. W poprzednich naborach – dotyczy Sekcji 

IV.4.1. formularza Biznesplanu  

            

O    -      -          /   
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Oświadczam, iż powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym 

i faktycznym, znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 

§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 z późn. 

zm.). 

 

Data 

(dd-mm-rok) 

Podpis beneficjenta 
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UWAGA:  

 

Informacje o osiągniętych przychodach za każdy zakończony rok podatkowy należy 

przedkładać do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w terminie 30 dni od zakończenia 

roku podatkowego.  

 

 

Sankcje za niewywiązanie się zobowiązań zostały określone w § 19 rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie  

na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie 

pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1196 z późn. zm.).  

 

W przypadku niespełnienia warunku: 

 

- w zakresie osiągnięcia przychodu z tytułu prowadzenia działalności, w wysokości nie 

mniejszej niż wydatki poniesione na utrzymanie utworzonych miejsc pracy takie jak 

wynagrodzenia pracowników i składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego,  

w tym opłacane za osobę, która otrzymała pomoc i podjęła we własnym imieniu działalność 

pozarolniczą, w każdym roku podatkowym następującym po roku złożenia wniosku o płatność 

pierwszej raty, kończącym się w okresie 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy lub 2 lat od dnia 

wypłaty drugiej raty pomocy w przypadku zatrudniania pracowników – zwrotowi podlega do 

10 % kwoty pomocy, proporcjonalnie do okresu niespełnienia tego warunku (§ 19 ust.2, 

pkt 11),  
 

- w zakresie przekazywania dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji informacji  

o osiągniętych przychodach, o których mowa powyżej, za każdy zakończony rok podatkowy, 

w terminie 30 dni od zakończenia roku podatkowego, na formularzu udostępnionym przez 

Agencje- zwrotowi podlega 0,5 % kwoty pomocy, każdorazowo za nieprzekazanie 

informacji (§ 19 ust.2, pkt 12).  

 

 

 

 


