
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU
bizottsági rendelet (EGT-vonatkozású szöveg) alapján nyújtott állami támogatásokról

Támogatás száma SA.45184 (2016/X)

Tagállam Olaszország

A tagállam azonosítója

Régió megnevezése (NUTS) CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA
107. cikk (3) bekezdés a) pont,107. cikk (3) bekezdés c) pont

A támogatást odaítélő hatóság Ministero dell'Economia e delle Finanze
00184
http://www.finanze.it/opencms/it/

A támogatási intézkedés jogcíme 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

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége) 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

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása SA.25962

SA.42008
Időtartam 2016.01.01 - 2019.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa Összes cég

A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg EUR 617 0000 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Adókedvezmény vagy adómentesség

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén FESR 2014/2020 - EUR 1,000.00 (millió)
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A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-30&atto.codiceRedazionale=15G00222&elenco30giorni=true


