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6 listopada 2018 r.

Polska Strefa Inwestycji - Status i cel ustawodawczy
Przepisy prawne
 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym
przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

Problematyka dotychczasowych rozwiązań


Skomplikowana i długotrwała procedura włączania nowych terenów w granice stref nieuwzględniająca spójności
terytorialnej, ograniczenia terytorialne



Ograniczenie czasowe funkcjonowania stref



Niewystarczający instrument oddziaływania na rzecz zrównoważonego rozwoju

 Zasady wsparcia mniej atrakcyjne na tle zagranicznej konkurencji

Cel wprowadzenia zmian


Całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia w formie zwolnienia od
podatku dochodowego.



Wyznaczenie okresu korzystania ze zwolnienia podatkowego - Decyzje o wsparciu mają być wydawane na czas
oznaczony – od 10 do 15 lat w zależności od intensywności pomocy publicznej w danym województwie –



•

dla woj. dolnośląskiego – maksymalne wsparcie 25% oraz wsparcie w okresie 10 lat

•

w przypadku małych, mikro i średnich przedsiębiorców – zwiększenie intensywności pomocy odpowiednio o 20 i
10 punktów procentowych w stosunku do maksymalnej intensywności pomocy

•

inwestycje
na
terenie
znajdującym
się
w
granicach
dotychczasowych
– niezależnie od intensywności pomocy publicznej w danym regionie wsparcie w okresie 15 lat.

Wysokość pomocy zależna od intensywności pomocy publicznej oraz kosztów kwalifikowanych.

© 2018 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SSE

Polska Strefa Inwestycji – Zakres zmian
ZASIĘG WSPARCIA

CZAS TRWANIA WSPARCIA

OBSŁUGA INWESTORA

OBSZAR DZIAŁANIA

INWESTYCJA Z JAKOŚCIĄ

Przed zmianą

Po zmianie

25 tys. ha (0,08% powierzchni kraju)

Tereny inwestycyjne w całej Polsce

Do końca 2026 roku

10-15 lat

Zróżnicowane podejście do inwestora

Jeden standard obsługi inwestora

Rozproszony

Jednolity

Tylko kryteria ilościowe

Kryteria ilościowe i jakościowe dopasowane
do warunków konkretnej lokalizacji
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Intensywność pomocy publicznej
Okres
ważności
decyzji
o wsparciu w zależności od miejsca
inwestycji
 wsparcie w okresie 10 lat otrzymują
inwestycje w regionach o intensywności
pomocy publicznej do 25%*
 wsparcie w okresie 12 lat otrzymują
inwestycje w regionach o intensywności
pomocy publicznej wynoszącej 35%*
 wsparcie w okresie 15 lat otrzymują
inwestycje w regionach o intensywności
pomocy publicznej wynoszącej 50%*
 wsparcie na 15 lat otrzymują inwestycje
na terenie, który znajduje się w granicach
dotychczasowej
specjalnej
strefy
ekonomicznej

Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-180_pl.htm

*zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30
czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy
regionalnej na lata 2014–2020 (Dz. U. 2014, poz. 878).
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Kryteria ilościowe i jakościowe
Podstawa uzyskania pomocy publicznej


DECYZJA O WSPARCIU

Uzyskanie decyzji o wsparciu
 Spełnienie KRYTERIÓW ILOŚCIOWYCH
 Spełnienie KRYTERIÓW JAKOŚCIOWYCH

Decyzja określa:


Okres obowiązywania



Przedmiot działalności



Warunki, które przedsiębiorca musi spełnić

 Kryteria ilościowe - minimalne koszty inwestycji (wydatki inwestycyjne lub dwuletnie koszty pracy), których wysokość
uzależniona jest od:


stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca realizacji nowej inwestycji (w porównaniu do przeciętnej stopy
bezrobocia w kraju),



wielkości przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie czy duże przedsiębiorstwo),



rodzaju inwestycji (przemysłowa, w sektorze usług nowoczesnych lub prac B+R).

 Kryteria jakościowe - badają zgodność inwestycji ze średniookresową strategią rozwoju kraju. Maksymalna liczba punktów
do uzyskania: 10 pkt. Minimalny poziom, który należy osiągnąć, aby uzyskać decyzję o wsparciu wynosi: od 4 do 6 pkt - w
zależności od lokalizacji inwestycji, ale nie mniej niż jeden punkt za każde z kryteriów:


Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego – spełniane poprzez: inwestycje w projekty wspierające branże
zgodnie z aktualną polityką rozwojową kraju, osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium RP,
prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu poza
terytorium RP/przynależność do Klastra Kluczowego, status mikro małego lub średniego przedsiębiorcy.



Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego – spełniane poprzez: utworzenie wysokopłatnych/wyspecjalizowanych
miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia, prowadzenie działalności o niskim negatywnym wpływie na środowisko,
zlokalizowanie inwestycji na wskazanych terenach, wspieranie zdobywania wykształcenia i współpracę ze szkołami
branżowymi, podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem.
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Polska Strefa Inwestycji – Minimalne koszty inwestycji
Zależność między stopą bezrobocia w powiecie, w którym realizowana jest inwestycja a przeciętną stopą bezrobocia w kraju, w %
Nakłady
minimalne

100 mln PLN
80 mln PLN
Aktualna przeciętna stopa bezrobocia w Polsce wynosi 5,8%*
60 mln PLN

40 mln PLN
20 mln PLN
10 mln PLN

>250%

15 mln PLN

200% - 250%

160% - 200%

130% - 160%

100% - 130%

60% - 100%

<60%

W przypadku przedsiębiorców mikro, małych i średnich, szczegółowe warunki dotyczące nakładów inwestycyjnych obniża się
odpowiednio:
• dla mikroprzedsiębiorców o 98 %, tj. min. wartość nakładów inwestycyjnych wyniesie nie mniej niż 200 tys. PLN do 2 mln PLN
• dla małych przedsiębiorców o 95%, tj. min. wartość nakładów inwestycyjnych wyniesie nie mniej niż 500 tys. PLN do 5 mln PLN
• dla średnich przedsiębiorców o 80 %. tj. min. wartość nakładów inwestycyjnych wyniesie nie mniej niż 2 mln PLN do 20 mln PLN
W przypadku dużych przedsiębiorców minimalne koszty inwestycji wyniosą:
• w przypadku inwestycji produkcyjnej - od 10 do 100 mln PLN
• W przypadku inwestycji w sektorze usług nowoczesnych dla biznesu lub prac B+R – od 500 tys. PLN do 5 mln PLN
*

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów opublikowane w Dz.U. „Monitor
Polski” poz. 922, dnia 28 września 2018 r.
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Dodatkowe zagadnienia
Warunki korzystania ze zwolnienia

Wyłączenia

 utrzymanie własności składników majątku, z którymi były
związane wydatki inwestycyjne – przez okres 5 lat, a w
przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców –
przez okres 3 lat, przy czym nie wyklucza się wymiany
przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim
rozwojem technologicznym;

Decyzja o wsparciu nie jest wydawana, na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie między innymi

 utrzymanie inwestycji w regionie, w którym udzielono
pomocy, przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu,
gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku
mikro, małych i średnich przedsiębiorców – przez okres
nie krótszy niż 3 lata.



wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów
tytoniowych, przetwarzania paliw silnikowych, a także
wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych
oraz spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja
biokomponentów;



obiektów budowlanych i robót budowlanych;



handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów
samochodowych, włączając motocykle, oraz usług
związanych
z
zakwaterowaniem
i
usług
gastronomicznych.

„Mała klauzula obejścia prawa podatkowego”
Nowe przepisy zakładają wyłączenie prawa do zwolnienia, w przypadku, gdy:
 osiąganie dochodów z działalności objętej wsparciem następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej
czynności prawnej (lub wielu powiązanych czynności prawnych), mających na celu przede wszystkim uzyskanie zwolnienia
od podatku dochodowego lub gdy czynności te nie mają rzeczywistego charakteru;
 podatnik korzystający ze zwolnienia dokonuje czynności prawnych, w tym w ramach działalności nieobjętej zwolnieniami,
których głównym celem (lub jednym z głównych celów) jest uniknięcie opodatkowania lub uchylenie się od opodatkowania.
Podatnik traci prawo do zwolnienia podatkowego z dniem dokonania pierwszej ze wskazanych czynności i jest obowiązany do
zapłaty podatku należnego od dochodu wynikającego z cofniętego zezwolenia albo z uchylonej decyzji o wsparciu
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Kontakt
KPMG Tax M.Michna sp.k.
Biuro we Wrocławiu

Rafał Szafraniec
Tax Partner
M: + 48 512 047 589
E: rszafraniec@kpmg.pl

ul. Szczytnicka 11
kpmg.com/app
50-382 Wrocław
Tel.: +48 71 370 49 00
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