
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa
článkov 107 a 108 zmluvy (Text s významom pre EHP)

Číslo pomoci SA.45184 (2016/X)

Členský štát Taliansko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS) CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA
Článok 107 ods. 3 písm. a),Článok 107 ods. 3 písm. c)

Orgán poskytujúci pomoc Ministero dell'Economia e delle Finanze
00184
http://www.finanze.it/opencms/it/

Názov opatrenia pomoci 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

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj) 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

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci SA.25962

SA.42008
Trvanie 01.01.2016 - 31.12.2019

Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu Všetky podniky

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci EUR 617 0000 (v mil.)

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Daňové zvýhodnenie alebo oslobodenie od dane

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva FESR 2014/2020 - EUR 1,000.00 (v mil.)

 
 
Ciele Maximálna intenzita

pomoci v % alebo
maximálna výška pomoci

v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-30&atto.codiceRedazionale=15G00222&elenco30giorni=true


