
Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców 
Dlaczego warto zainwestować w ramach Polskiej Strefy Inwestycji? 

10.12.2019 r.



Uwagi ogólne
Wartość pomocy

Koszty kwalifikowane:
1. Koszty inwestycji lub
2. Koszty pracy nowozatrudnionych 

pracowników

Wartość ulgi Intensywność 
pomocy (10 – 70%)

Ulga podatkowa stanowi zwolnienie tzw. dochodu strefowego z podatku dochodowego  (od osób prawnych lub fizycznych). 

Dochód może zostać uznany za strefowy pod warunkiem osiągnięcia go z działalności:

▪ fizycznie zlokalizowanej na terenie określonym w decyzji o wsparciu,

▪ wskazanej w treści decyzji o wsparciu wg właściwego kodu PKWiU

UWAGA!

Decyzja o wsparciu nie może zostać udzielona na określone rodzaje działalności, w tym działalność handlową, finansową.

Czy zwolnienie jest ograniczone do dochodu będącego „efektem” inwestycji objętej decyzją o wsparciu? Według Ministra Finansów co
do zasady tak (tak w interpretacji ogólnej nr DD5.8201.10.2019 z dnia 25 października 2019 r.). Jednak sądy administracyjne prezentują 
dotychczas odmienne zdanie (przykładowo w wyrokach WSA w Poznaniu z dnia 4.12.2019 r. (sygn. I SA/Po 633/19) oraz WSA w Lublinie 
z dnia 29.11.2019 r. (sygn. I SA/Lu 560/19).



Uwagi ogólne 
Intensywność pomocy

* Źródło: https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/Polska_Strefa_Inwestycji

W przypadku MŚP:

+ 20 p.p. dla mikro i małych firm
+ 10 p.p. dla średnich firm

*



Status przedsiębiorcy wpływa zarówno na kryteria uzyskania decyzji o wsparciu, jak i na warunki korzystania z pomocy. 

Parametry istotne dla jego uzyskania to:

małe przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie 
przekraczają 10 mln EUR,

średnie przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub 
całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR,

duże przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo niebędące ani małym, ani średnim przedsiębiorstwem.

UWAGA! 
dla celów PSI definicje poszczególnych kategorii przedsiębiorstw odmienne od uregulowanych w ustawie Prawo przedsiębiorców. 
Istotna m.in. kwalifikacja przedsiębiorstwa jako:

▪ niezależnego,

▪ partnerskiego,

▪ związanego.

Uwagi ogólne
Status przedsiębiorcy



Założenia:

• Inwestor: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

• Status: Mały przedsiębiorca

• Wydatki inwestycyjne: 1 mln PLN

• Lokalizacja: Nysa

• Bazowa intensywność pomocy: 35%

• Intensywność pomocy dla małego przedsiębiorstwa: 55%

• Wartość pomocy (kwota podatku): 550.000 PLN (1 mln PLN x 55%)

• Dochód wolny od podatku (stawka CIT 19%): ok. 2,9 mln PLN (550.000 PLN / 19%)*

• Dochód wolny od podatku (stawka CIT 9%): ok. 6,1 mln PLN (550.000 PLN / 9%)*

* Rzeczywista wartość nominalna wyższa ze względu na mechanizm dyskontowania

Uwagi ogólne
Wartość pomocy - przykład



Warunki ubiegania się o decyzję o wsparciu
Kryterium ilościowe

Przedsiębiorca 

zobowiąże się do 

poniesienia kosztów 

kwalifikowanych 

inwestycji, których 

wielkość uzależniona 

jest od lokalizacji 

(lokalnej stopy 

bezrobocia), wielkości 

przedsiębiorcy oraz 

charakteru inwestycji

Stosunek bezrobocia w 
powiecie do krajowego

Minimalne wydatki kwalifikowane (mln PLN)

Duży Średni Mały Mikro
Nowoczesne 
usługi

⩽ 60% 100 20 5 2 5

(60%; 100%> 80 16 4 1,6 4

(100%; 130%> 60 12 3 1,2 3

(130%; 160%> 40 8 2 0,8 2

(160%; 200%> 20 4 1 0,4 1

(200%; 250%> 15 3 0,75 0,3 0,75

> 250%
oraz miasta średnie tracące 

funkcje społeczno-gospodarcze 
(w tym Nysa)

10 2 0,5 0,2 0,5



Warunki ubiegania się o decyzję o wsparciu
Kryterium jakościowe – sektor przemysłowy (województwo opolskie – min 5 pkt)

Zrównoważony rozwój gospodarczy (5 pkt) Zrównoważony rozwój społeczny (5 pkt)

• Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną 

polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać 

przewagę konkurencyjną, oraz inteligentnymi specjalizacjami 

województwa

• Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza 

terytorium Polski

• Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego

• Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

• Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub MŚP

• Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy i oferowanie 

stabilnego zatrudnienia

• Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym 

wpływie na środowisko

• Zlokalizowanie inwestycji w mieście tracącym funkcje 

społeczno-gospodarcze lub gminie graniczącej z nim, bądź w 

powiecie, w którym stopa bezrobocia wynosi co najmniej 

160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju (z wyłączeniem 

miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub 

sejmiku województwa)

• Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi

• Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem



Warunki ubiegania się o decyzję o wsparciu
Kryterium jakościowe – sektor nowoczesnych usług (województwo opolskie – min 5 pkt)

Zrównoważony rozwój gospodarczy (5 pkt) Zrównoważony rozwój społeczny (5 pkt)

• Inwestycja w projekty usługowe wspierające branże zgodne z 

aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może 

uzyskać przewagę konkurencyjną, oraz inteligentnymi 

specjalizacjami województwa

• Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza 

terytorium Polski

• Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

• Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o 
zasięgu wykraczającym poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz wartości uzyskanego rocznego przychodu netto 
ze sprzedaży usług przez to centrum nie mniejszej niż 100 
tys. PLN

• Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub MŚP

• Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie 

stabilnego zatrudnienia

• Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym 

wpływie na środowisko

• Zlokalizowanie inwestycji w mieście tracącym funkcje 

społeczno-gospodarcze lub gminie graniczącej z nim, bądź w 

powiecie, w którym stopa bezrobocia wynosi co najmniej 

160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju (z wyłączeniem 

miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub 

sejmiku województwa)

• Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi

• Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem



W przypadku kosztów nowej inwestycji:

• koszty związane z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
• cena nabycia albo koszt wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych,

• koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
• cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, 

know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej (z dodatkowymi ograniczeniami i warunkami),
• kosztem związany z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli (pod pewnymi warunkami),
• cena nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa 

ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

UWAGA! 

Środki trwałe nabywane przez przedsiębiorcę innego niż MŚP powinny być nowe.

W przypadku kosztów nowej inwestycji:

• obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie 
społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Uwagi ogólne
Wydatki kwalifikowane



dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach z intensywnością pomocy publicznej wynoszącą 50% oraz 
na terenach istniejących SSE

dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach z intensywnością pomocy publicznej wynoszącą 35% (w tym 
województwo opolskie)

na pozostałych obszarach (intensywność pomocy publicznej wynosząca 10%, 20% albo 25%)

UWAGA! 

Okres biegnie od momentu wydania decyzji!

Uwagi ogólne
Okres korzystania ze zwolnienia

15 lat

12 lat

10 lat



Decyzja o wsparciu określa:

1. Okres jej obowiązywania

2. Przedmiot działalności gospodarczej

3. Warunki, które przedsiębiorca obowiązany jest spełnić, dotyczące w szczególności: 

• Zatrudnienia przez przedsiębiorcę w związku z nową inwestycją, przez określony czas, określonej liczby pracowników

• Poniesienia przez przedsiębiorcę w określonym terminie kosztów kwalifikowanych inwestycji

• Terminu zakończenia realizacji inwestycji, po upływie którego koszty inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być 
uznane jako koszty kwalifikowane

• Maksymalnej wysokości nakładów inwestycyjnych i dwuletnich kosztów pracy, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu 
maksymalnej wysokości pomocy publicznej

• Kryteriów ilościowych i jakościowych, do których zobowiązał się przedsiębiorca

• Terenu, na którym inwestycja zostanie zrealizowana, z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości

Decyzja o wsparciu
Zakres



Niezbędność analizy przeszłych i przyszłych działań reorganizacyjnych w Grupie.

Relatywnie nowe przepisy o relokacji działalności (obowiązują od stycznia 2018 r.)

Przeniesienie oznacza sytuację, w której ta sama lub podobna działalność 
(na poziomie czterocyfrowego grupowania statystycznego NACE – odpowiednika 
PKD) zostaje przeniesiona z jednego zakładu na terenie EOG do drugiego zakładu 
na terenie EOG, jeżeli:

• produkt lub usługa w obu tych zakładach służy przynajmniej częściowo do tych 
samych celów i zaspokaja wymagania lub potrzeby tej samej kategorii klientów, 

• w jednym z zakładów podlegających przeniesieniu nastąpiła likwidacja miejsc 
pracy związanych z taka samą lub podobną działalnością.

Beneficjent potwierdza, że nie dokonał 
przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać 
dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy 
wniosek o pomoc, w ciągu dwóch lat 
poprzedzających złożenie wniosku o pomoc oraz 
zobowiązuje się, że nie dokona takiego 
przeniesienia przez okres dwóch lat od 
zakończenia inwestycji początkowej, której 
dotyczy wniosek o pomoc.

Uwagi praktyczne
Zagadnienia wymagające weryfikacji/ograniczenia



W praktyce przeważająca większość przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia w ramach PSI uzyskuje także dochody

opodatkowane. W takiej sytuacji konieczna jest odrębna kalkulacja wyniku w ramach obu rodzajów działalności.

Przychody

strefowe
wspólne 

(opodatkowane)
pozastrefowe

Koszty

strefowe
wspólne 

(alokowane)
pozastrefowe

Opodatkowanie przychodów wspólnych - jednolite podejście sądów administracyjnych oraz organów skarbowych. Typowe rodzaje

przychodów tego typu – odsetki, różnice kursowe, nadwyżki inwentaryzacyjne dotyczące zapasów stosowanych częściowo w produkcji

oraz częściowo stanowiących towary handlowe.

Alokacja kosztów wspólnych – najbardziej popularna metodologia to tzw. klucz przychodowy (art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT), jednak

możliwe jest także stosowanie kluczy alternatywnych (o ile pozwalają na bardziej precyzyjne przypisanie dochodu do źródeł).

Rekomendowane jest potwierdzenie metodologii w tym zakresie w drodze interpretacji.

Uwagi praktyczne
Podstawowe zasady alokacji dochodu



Konsekwencje prowadzenia działalności zarówno na terenie określonym w decyzji o wsparciu, jak i poza nim:

Obowiązek wydzielenia organizacyjnego działalności na terenie określonym w decyzji o wsparciu

Obowiązek stosowania przepisów o cenach transferowych „przy ustalaniu wielkości zwolnienia” - inwestor jest zobowiązany do wyceny 
przepływów między zakładem objętym zakresem decyzji o wsparciu oraz pozostałą działalnością i uwzględnienia ich wartości przy 
ustalaniu wyniku podatkowego na obydwu obszarach działalności

Możliwości dostosowania przez organy podatkowe ustalonych warunków transakcji do warunków rynkowych i doszacowania dochodu 
przedsiębiorcy

Uwagi praktyczne
Stosowanie przepisów o cenach transferowych
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