
Informace sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytnuté na základě nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)

Číslo podpory SA.45184 (2016/X)

Členský stát Itálie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS) CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA
Čl. 107 odst. 3 písm. a),Čl. 107 odst. 3 písm. c)

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

Název opatření podpory 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

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení) 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 opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory SA.25962

SA.42008
Doba trvání 01.01.2016 - 31.12.2019

Dotyčná hospodářská odvětví Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce Všechny podniky

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu EUR 617 0000 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Daňové zvýhodnění nebo osvobození od daně

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství FESR 2014/2020 - EUR 1,000.00 (v milionech)

 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše podpory

v národní měně

Malé a střední podniky–
příplatky v %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-30&atto.codiceRedazionale=15G00222&elenco30giorni=true


