
Uppgifter från medlemsländerna om statligt stöd som beviljas enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre
marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (Text av betydelse för EES)

Stöd nummer SA.45184 (2016/X)

Medlemsstat Italien

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS) CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA
Artikel 107.3 a,Artikel 107.3 b

Stödbeviljande myndighet Ministero dell'Economia e delle Finanze
00184
http://www.finanze.it/opencms/it/

Stödåtgärdens titel Credito di imposta alle imprese che effettuano l''acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive
ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia ammissibili alle deroghe ex art.
107 par. 3 lett. a) del TFUE e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna, Abruzzo, ammissibili alle deroghe
previste dall''art. 107 par. 3 lett. c) del TFUE come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014 - 2020
6424 final del 16.09.2014

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan) L. 28.12.2015 n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità
2016), art. 1 commi da 98 a 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015
Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Agenzia delle Entrate, Roma,
24.3.2016

Åtgärdstyp Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd SA.25962

SA.42008
Varaktighet 01.01.2016 - 31.12.2019

Berörda ekonomiska sektorer Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare Samtliga företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen EUR 617 0000 (i miljoner)

För garantier - 

Stödinstrument (artikel 5) Skatteförmån eller skattebefrielse

Hänvisning till kommissionens beslut -

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder FESR 2014/2020 - EUR 1,000.00 (i miljoner)

 
 
Mål Högsta tillåtna stödnivå i

% eller högsta tillåtna
stödbelopp i nationell

valuta

Bonus för små och
medelstora företag i %

 
 

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-30&atto.codiceRedazionale=15G00222&elenco30giorni=true


