
Ulgi i preferencje dla przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą 

w oparciu o posiadane zezwolenie 



PODSTAWY PRAWNE 

1. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 288), 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej 
udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie 
działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 
2015 r. poz. 465), 

3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz .U. z 
2016 r. poz. 2032), 

4. Ustawa z dnia 5 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 
2016 r. poz. 1888), 

 



CO ZYSKUJE PRZEDSIĘBIORCA? 

Podstawową korzyścią wynikającą z inwestowania w 
specjalnej strefie ekonomicznej jest możliwość 
skorzystania z ulgi podatkowej, polegającej na zwolnieniu 
przedsiębiorcy z płacenia podatku dochodowego. 



Z JAKIEGO TYTYŁU ULGA 

Przedsiębiorcy inwestujący w SSE korzystają z pomocy publicznej przyznanej w 

formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych.  

Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu: 

NOWA INWESTYCJA  
TWORZENIE NOWYCH 

MIEJSC PRACY 

Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze tytułu, z którego chce korzystać 



JAK WYSOKA ULGA? 

PRZYPADKI WYMAGAJĄCE ZEZWOLENIA 
Maksymalną wysokość pomocy przepisy ustalają na poziomie 50% (35%)* 

 kwalifikowanych kosztów nowej inwestycji lub 50% (35%)* dwuletnich 

kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników. 

Poziom pomocy 

publicznej zależy od 

wielkości przedsiębiorstwa 

50% (35%)* dla dużego 

przedsiębiorstwa 

70% (55%)* dla małego 

przedsiębiorstwa 

60% (45%)*dla średniego 

przedsiębiorstwa 

* - dotyczy województwa mazowieckiego objętego obszarem WMSSE  



MAPA MAKSYMALNEJ POMOCY 



Pomoc z tytułu nowej inwestycji. 

 

 

 

  Przykład obliczania kwoty pomocy 

Zakup gruntu 1 ha 200 000 zł 

Budynki i budowle 2 500 000 zł 

Wyposażenie 3 300 000 zł 

Całkowity koszt inwestycji 6 000 000 zł 

 

Wielkość przedsiębiorcy   
Procent  
zwolnienia   

Maksymalna kwota  
pomocy do  
wykorzystania   

Mały   70%(55%*)   4 200 000 (3 300 000*) zł   

Średni   60%(45%*)   3 600 000 (2 700 000*) zł   

Duży   50%(35%*)   3 000 000 (2 100 000*)zł   

  

Przy korzystaniu z pomocy publicznej z tytułu nowej inwestycji podstawą 

naliczenia maksymalnej wysokości pomocy jest suma kwalifikowanych 

wydatków inwestycyjnych. 

* - dotyczy województwa mazowieckiego objętego obszarem W-M SSE  



Pomoc z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. 

 

 
 

Przykład obliczania pomocy 

 
Przy korzystaniu z pomocy publicznej z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy 

podstawą naliczenia maksymalnej wysokości pomocy są dwuletnie koszty pracy 

nowozatrudnionych pracowników 

Liczba zatrudnionych   100   

Średni miesięczny koszt pracy jednej  
osoby   

3 000 zł   

Całkowity koszt pracy w okresie 2 lat (100  

x 3000 x 24)   
7 200 000 zł   

  

Wielkość przedsiębiorcy   
Procent  
zwolnienia   

Maksymalna kwota  
pomocy do  
wykorzystania   

Mały   70%(55%*)   5 040 000 (3 960 000*) zł   

Średni   60%(45%*)   4 320 000 (3 240 000*) zł   

Duży   50%(35%*)   3 600 000 (2 520 000*)zł   

  * - dotyczy województwa mazowieckiego objętego obszarem W-M SSE  



Załóżmy, że: 

 

1.Maksymalna kwota pomocy dla przedsiębiorcy to 4 200 000 zł. 

2.Przedsiębiorca osiągnął dochody, od których powinien zapłacić 300 000 zł 

podatku dochodowego. 

3.Przedsiębiorca prowadzi działalność na terenie W-M SSE i posiada ważne 

Zezwolenie. 

 

W takim przypadku przedsiębiorca nie płaci podatku dochodowego a jego 

maksymalna kwota pomocy do wykorzystania zmniejsza się o niezapłacony 

podatek. W wyniku tej operacji, omawianemu przedsiębiorcy pozostanie do 

wykorzystania kwota pomocy w wysokości 3 900 000 zł. 

 

W ten sposób przedsiębiorca może postępować aż do wykorzystania całej 

maksymalnej kwoty pomocy, jednak nie dłużej niż do 31.12.2026 r. 

 
 

Przykład korzystania z pomocy 



Wyłączenia 

Przykłady działalności, które nie mogą być objęte zezwoleniem strefowym 

   Produkcja rolna 

 

   Koncesjonowana działalność gospodarcza – prawo energetyczne 

 

   Produkcja wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych 

 

   Handel hurtowy i detaliczny 

 

   Usługi budowlane 

 
 



Zapraszamy do współpracy 
  

 

 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

ul. Barczewskiego 1 

10-061 Olsztyn 

T: + 48 89 535 02 41 

 

wmsse@wmsse.com.pl 

www.wmsse.com.pl 
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