
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu
piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE)

Număr ajutor SA.45184 (2016/X)

Stat membru Italia

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS) CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA
Articolul 107 alineatul (3) litera (a),Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Autoritatea care acordă ajutorul Ministero dell'Economia e delle Finanze
00184
http://www.finanze.it/opencms/it/

Denumirea măsurii de ajutor 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

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia oficială naţională) 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

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente SA.25962

SA.42008
Durata 01.01.2016 - 31.12.2019

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor 

Tipul de beneficiar Toate firmele

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor EUR 617 0000 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Avantaj fiscal sau scutire fiscală

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare FESR 2014/2020 - EUR 1,000.00 (în milioane)

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru IMM-uri în
%

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-30&atto.codiceRedazionale=15G00222&elenco30giorni=true


