
Информация, предоставена от държавите членки във връзка с държавните помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории
помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (текст от значение за ЕИП)

Номер на помощта SA.45184 (2016/X)

Държава-членка Италия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS) CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA
Член 107, параграф 3, буква а),Член 107, параграф 3, буква в)

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

Наименование на мярката за помощ 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

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална
публикация)

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

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ SA.25962

SA.42008
Продължителност 01.01.2016 - 31.12.2019

Засегнат/и икономически сектор/и Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя Всички предприятия

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата EUR 617 0000 (в млн.)

За гаранции - 

Инструмент за помощ (член 5) Данъчно предимство или освобождаване от данъци

Позоваване на решението на Комисията -

Ако има съфинансиране от фондове на Общността FESR 2014/2020 - EUR 1,000.00 (в млн.)

 
 
Цели Максимален интензитет
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Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-30&atto.codiceRedazionale=15G00222&elenco30giorni=true


