Uitvoering de-minimisverklaring voor Steunfonds Rechtensector
De-minimisverordening
Overheden mogen in beginsel geen subsidies verstrekken als dat zorgt voor
concurrentievervalsing op de Europese markt. In de de-minimisverordening heeft de
Europese Commissie bepaald dat steunmaatregelen, zoals deze subsidie, een bedrag tot
€ 200.000 voor één onderneming over een periode van drie belastingjaren niet mag
overschrijden. Steun die het genoemde drempelbedrag niet overschrijdt, wordt
aangemerkt als “de-minimissteun” en daarboven als verboden staatssteun.
De de-minimisverklaring heeft betrekking op drie situaties:
1. De onderneming heeft gedurende het lopende en de twee voorafgaande
belastingjaren in het geheel geen de-minimissteun ontvangen.
2. De onderneming heeft gedurende het lopende en de twee voorafgaande
belastingjaren de-minimissteun ontvangen. Opgeteld bij het bedrag van de huidige
voorgenomen steun wordt echter het bedrag van € 200.000,- niet overschreden.
3. De onderneming, heeft voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de
huidige voorgenomen steun reeds andere vormen van staatssteun ontvangen.
Welke staatssteun telt mee als de-minimissteun en welke niet?
De de-minimis regel geldt alleen voor partijen die daadwerkelijk steun ontvangen. Dit
zijn in dit geval de rechthebbenden die de steun ontvangen.
Gelden die ontvangen zijn van een Rijks cultuurfonds tellen niet mee als deminimissteun. De steun aan en van de Rijkscultuurfondsen valt onder de Algemene
Groepsvrijstellingsverordening van de Europese Commissie.
Bedragen die zijn ontvangen vanuit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW) en vanuit de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige
Ondernemers (TOZO) tellen ook niet mee.
Bij de bepaling van het maximale bedrag tellen wel de bedragen mee die zijn verkregen
vanuit de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en vanuit de
opvolger de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Als het goed is heeft de ontvanger van
TOGS of TVL-gelden ook een de-minimisverklaring daarvoor moeten afgeven.
Dat laatste is gelijk een ezelsbruggetje. Als niet eerder een de-minimisverklaring is
ingevuld, dan heeft men niet eerder een uitkering of subsidie ontvangen die wordt
aangemerkt als de-minimissteun. Is een vergelijkbare verklaring de afgelopen twee jaar
wel al eens ingevuld, dan telt die subsidie mee en moet daarover informatie worden
verschaft.

