Polska Strefa
Inwestycji
Zarówno przedsiębiorcy planujący rozpoczęcie działalności w Polsce, jak i już funkcjonujący na terenie kraju mogą
ubiegać się o wsparcie m.in. w formie ulg podatkowych. Ustawa o wspieraniu nowych inwesycji wprowadza znaczące
zmiany w sposobie i podejściu do uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego przez inwestorów. Przede wszystkim
możliwość ubiegania się o zwolnienie istnieje obecnie na terenie całej Polski, a warunki skorzystania ze zwolnienia
uzależnione są od wielkości przedsiębiorcy, lokalizacji inwestycji oraz jej charakteru.

Dla kogo

Przedsiębiorcy (w tym także znaczna część usługodawców)

Forma wsparcia

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych / od osób prawnych

Instytucja
udzielająca
wsparcia

Zarządzający danym obszarem w imieniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Termin naboru

Tryb ciagły

Koszty kwalifikowane / limit zwolnienia

Środki trwałe (w tym rozbudowa
istniejących środków trwałych)
Wartości
niematerialne i prawne

Nabycie lub leasing
nieruchomości oraz innych
środków trwałych

Roboty i materiały
budowlane

lub

Wynagrodzenia: dwuletnie
koszty płacy brutto
nowych pracowników

Minimalna wartość projektu (mln PLN):
Przedsiębiorstwo
Stopa bezrobocia w powiecie - miejscu lokalizacji projektu
w stosunku do przeciętnej stopy bezrobocia w kraju

Duże

Średnie

Małe/
sektory preferowane*

10

2

0,5

>250%

10

2

0,5

250% >–

>200%

15

3

0,75

200% >–

>160%

20

4

1

160% >–

>130%

40

8

2

130% >–

>100%

60

12

3

100% >–

>60%

80

16

4

100

20

5

122 miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze
oraz gminy graniczące

60% >–
* Zdefiniowane sektory preferowane: Projekty B+R, Centrum Usług Nowoczesnych, IT

Kryteria oceny
Projekt produkcyjny

Projekt usługowy

inwestycja w projekty wspierające branże zgodne
z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może
uzyskać przewagę konkurencyjną

inwestycja w projekty wspierające branże zgodne
z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może
uzyskać przewagę konkurencyjną

osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza
terytorium kraju

osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży
poza terytorium kraju

przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego

prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu
o zasięgu wykraczającym poza terytorium kraju

posiadanie statusu mikro, małego albo średniego
przedsiębiorcy
utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu
prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową
inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia

posiadanie statusu mikro, małego albo średniego
przedsiębiorcy
utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie
stabilnego zatrudnienia

prowadzenie działalności gospodarczej o niskim
negatywnym wpływie na środowisko

prowadzenie działalności gospodarczej o niskim
negatywnym wpływie na środowisko

lokalizacja inwestycji

lokalizacja inwestycji

wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji
zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi

wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji
zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi

podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem

podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem

Wymagane jest spełnienie 4, 5 lub 6 kryteriów (w zależności od lokalizacji projektu)

Limit zwolnienia obliczany jest jako procent kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji.
Na wykorzystanie zwolnienia z podatku przedsiębiorca ma 10, 12 lub 15 lat.

Mapa pomocy regionalnej
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Dla mikro i małych przedsiębiorstw + 20 p.p.
Dla średnich przedsiębiorstw + 10 p.p.

Podregion warszawski zachodni:

powiaty grodziski, grójecki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, żyrardowski

Jak możemy pomóc?

ANALIZA
I STRATEGIA
analiza i modelowanie projektu
w celu maksymalizacji szans
na pozyskanie wsparcia

WSPARCIE W PROCESIE
ROZLICZANIA ZWOLNIENIA
PODATKOWEGO

UBIEGANIE SIĘ
O WSPARCIE

zaangażowanie doradców
podatkowych specjalizujących się
w doradztwie dla podmiotów
w SSE / posiadających
decyzje o wsparciu

kompleksowa asysta
w procesie ubiegania się
o wsparcie finansowe
w postaci zwolnienia z podatku
dochodowego na podstawie
decyzji o wsparciu

Biznes i innowacje
Nasz ponad 40-osobowy zespół doradców czuwa nad tym, aby nasi klienci otrzymali profesjonalne wsparcie
w każdym możliwym obszarze działania, czy to w prowadzeniu własnego biznesu, obszarze innowacji
czy ryzykownych projektach badawczo-rozwojowych. Przygotujemy skuteczną strategię innowacji, strategię
własności IP, doradzimy w przypadku starań o pomoc publiczną na realizację innowacyjnych przedsięwzięć
oraz w zakresie wdrożenia dostępnych instrumentów podatkowych. Wśród kluczowych kompetencji naszego
zespołu są m.in. dotacje i ulgi, zarzadzanie innowacją, modelowanie finansowe i wyceny. Od początku naszej
działalności zrealizowaliśmy ponad 812 projektów. Dla naszych klientów pozyskaliśmy 6,8 mld PLN pomocy
publicznej, w tym 1,9 mld PLN na projekty badawczo-rozwojowe. Jako jedna z nielicznych firm na rynku
posiadamy akredytację w doradztwie o tematyce technologicznej, w ramach projektu „Sieć otwartych innowacji”.
Mamy zróżnicowany zakres kompetencji i doświadczenie, dlatego jesteśmy partnerem biznesowym zarówno
dla największych jak i tych mniejszych firm.

Dotacje i ulgi
ok. 6,8 mld PLN
pozyskanych
dotacji i ulg
1,6 MLD PLN
MAŁE I ŚREDNIE FIRMY

1,9 mld PLN
na projekty B+R

812

5,1 MLD PLN
DUŻE FIRMY

Warto zapytać.
Michał Gwizda

Magdalena Kosewska-Kwaśny

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

PARTNER

M: +48 602 186 086
E: michal.gwizda@crido.pl

M: +48 602 186 386
E: magdalena.kosewska@crido.pl

Magdalena Zawadzka

Szymon Żółciński

PARTNER

PARTNER

M: +48 602 674 800
E: magdalena.zawadzka@crido.pl

M: +48 602 674 500
E: szymon.zolcinski@crido.pl

Łukasz Kościjańczuk
PARTNER

M: +48 696 067 193
E: lukasz.koscijanczuk@crido.pl

