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Jakie korzyści przyniesie nowy instrument wsparcia?

Co się zmieni? Korzyści

Nowe wymagania w stosunku do inwestycji

Więcej wymagań, aby uzyskać zwolnienie z CIT 
– projekt będzie musiał przejść ocenę punktową. 

Ocena kwalifikowalności inwestycji oparta na 
kryteriach ilościowych (nakłady inwestycyjne 
uzależnione od stopy bezrobocia i wielkości 
przedsiębiorstwa) oraz rozbudowanych
kryteriach jakościowych 

Kryteria oceny projektu
inwestycyjnego

Polska Strefa Inwestycji – przełomowa 
koncepcja nowego instrumentu
wsparcia dla przedsiębiorców w formie 
zwolnienia podatkowego z tytułu 
realizacji nowej inwestycji

• Zniesienie ograniczeń 
terytorialnych lokalizacji projektu
oraz wydłużenie okresu 
korzystania ze zwolnienia z CIT

• Przyznanie pomocy uzależnione 
od spełnienia przez inwestycję 
szeregu kryteriów

Instrument będzie funkcjonował 
równolegle do istniejących obecnie 
Specjalnych Stref Ekonomicznych
(SSE). Dla wydanych już zezwoleń 
strefowych obowiązywać będą 
dotychczasowe przepisy o SSE

Rozwój strukturalny

Przykłady: zatrudnienie kadry 
ze specjalistycznym
wykształceniem lub 
wysokopłatne miejsca pracy; 
zgodność inwestycji z 
aktualną polityką rozwojową 
kraju oraz udział eksportu w 
prognozowanej sprzedaży

Współpraca ze światem 
nauki i B+R

Przykłady: współpraca z 
ośrodkami badawczymi, 
akademickimi oraz
działalność B+R; rozwój 
klastrów sektorowych

Rozwój zasobów ludzkich

Przykłady: dodatkowe 
świadczenia dla pracowników 
(działania w zakresie opieki 
nad pracownikiem, czy
wsparcie ich w zdobywaniu
wykształcenia i kwalifikacji)

Skutki

Zrównoważony rozwój 

Ocena na podstawie
lokalizacji inwestycji (np. na
obszarach o wysokiej stopie
bezrobocia); dodatkowe
punkty za wsparcie dla mikro,
małej i średniej 
przedsiębiorczości, a także 
za wsparcie średnich i 
małych miast oraz wsi  

Obszary oceny w ramach kryteriów jakościowych

Co się zmieni?

Dłuższy czas na wykorzystanie przysługującego 
inwestorowi limitu zwolnienia podatkowego

Zwolnienie z CIT udzielane na okres od 10 do
15 lat w zależności od lokalizacji. Możliwe 
dodatkowe wydłużenie o 5 lat w przypadku
inwestycji na obecnych terenach SSE

Czas obowiązywania 
zwolnienia podatkowego

• Większa dostępność zwolnień podatkowych 
i swoboda w lokalizacji inwestycji

• Przyspieszenie decyzji o przyznaniu wsparcia

Zwolnienie podatkowe dla inwestycji w
dowolnym miejscu na terenie Polski

Lokalizacja
wspieranej inwestycji
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Jak możemy pomóc? 

Posiadamy szerokie i długoletnie doświadczenie w zakresie wsparcia przedsiębiorców w pozyskiwaniu finansowania 
i wykorzystaniu różnych form pomocy publicznej dostępnych w Polsce, w tym zwolnień podatkowych – świadczymy usługi 
doradztwa podatkowego dla firm w SSE od momentu ich utworzenia w 1995 roku

W ramach PwC działa zespół Innowacji i B+R, Dotacji i Ulg specjalizujący się w obszarze zwolnień podatkowych 

Oferujemy kompleksowe usługi obejmujące etap planowania inwestycji, jej wdrażania, jak i rozliczania przyznanej pomocy 
publicznej, w tym m.in.:

Inwestycję można rozpocząć dopiero po 
złożeniu wniosku o wsparcie w ramach 
nowego programu – jego wdrożenie 
planowane jest w pierwszej połowie 
2018 r.

Minimum punktowe w kryteriach
jakościowych wynosi od 4 do 6 pkt. 
z maksymalnie 10 możliwych. Minimalny 
limit punktowy uzależniony będzie od 
lokalizacji inwestycji - preferencja dla
inwestycji realizowanych na mniej
rozwiniętych terenach, gdzie możliwe 
będzie również uzyskanie dłuższego 
okresu korzystania ze zwolnienia

Na specjalne preferencje liczyć mogą 
małe i średnie firmy, dla których kryteria 
oceny będą łagodniejsze niż dla dużych 
firm, a także projekty lokowane w 
powiatach o wysokiej stopie bezrobocia.

Wsparcie w ubieganiu się o pomoc 
publiczną, w tym zwolnienie 
podatkowe

Doradztwo w zakresie rozliczeń 
podatkowych w celu maksymalizacji
korzyści wynikających ze zwolnienia 
podatkowego

Usługi doradcze m.in. w zakresie 
skutków legislacyjnych zmian

podatkowych w zakresie zwolnienia z
CIT

Wsparcie w procesie planowania
inwestycyjnego


