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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dn ia 25 lutego 1997 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej

w województwie katowickim.
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 paź
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496)
za rządza s ię, co następ u je:

dochodowego w całości , w wypadku gdy wydatki inwestycyjne p rzek roczą kwotę stanowią
cą równowartość 2 mln ECU, obliczoną przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego
przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia faktycznego poniesienia wydatków.
Zwolnienie przysługuje począwszy od miesiąca
n astępu j ącego po miesiącu, w którym podmiot
poniós ł wydatki inwestycyjne w wysokości
przekraczaj ącej tę kwotę , nie dłużej jednak niż
do upływu okresu, na który została ustanowiona strefa, z zastrzeżeniem § 6.",

§ 1. W rozpo rządzeniu Rady Mi ni stró w z dnia 18
czerwca 1996 r. w sprawie ustanowien ia specjalnej
strefy ekonom icznej w województwie katowickim (Dz.
U. Nr 88, poz. 397) w prowadza się na stępu jące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 otrzymu je brzmienie:
,,2) wyrób wytworzony lub usługa wykonana na terenie strefy - wyrób uzyskany w wyniku wytworzenia, przetworzenia lub obróbki albo
usługa wykonana na terenie strefy, jeżeli wartość pomniejszona o podatek od towarów
i usług wszystkich użytych do jego wytworzenia materiałów (składników, surowców, komponentów, części) nie wytworzonych na terenie
strefy oraz usług nie wykonanych na jej terenie
nie przekracza 70% zapłaconej za wyrób lub
usługę ceny pomniejszonej o podatek od towarów i usług , z tym że w zezwolen iu, o którym
mowa wart. 16 ust. 1 ustawy z dn ia 20 paździer
nika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 i z 1996 r. Nr 106,
poz. 496), wartość ta może zostać określona, ze
względu na przedm iot lub zakres dz i ałalności
gospoda rczej określonej w zezwoleniu, powyżej 70%, w tym w wysokości zróżnicowanej
w poszczególnych latach prowadzen ia przez
podmiot działalności gospodarczej na terenie
strefy następujących po wydaniu zezwolenia,"
2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

3) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
dzień rozpoczęcia przez podmiot działalno
gospodarczej na terenie strefy uważa się datę wystawienia pierwszej faktury dotyczącej
sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie
strefy lub usług wykonanych na jej terenie.",

,,4. Za

ści

4) w § 13 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
" 1) wystąpią u niego za poszczególne lata zaległo
ści we wpłatach podatków stanowiących dochody budżetu państwa, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy
i Fund usz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych , p rzek r aczające odrębnie z każdego
tytułu 3% kwoty wpłat należnych za te lata;
w odniesieniu do podatku od towarów i usług
zaległości we wpłacie nie mogą przekroczyć 3%
ogólnej kwoty zobowiązania z tytułu tego podatku, lub".
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
14 dni od dnia ogłoszenia.

,,2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, doc hód
podmiotu uzyskany z działalności gospodarczej
określonej w zezwoleniu jest wolny od podatku

życie

po

upływie
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ROZ PORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 lutego 1997 r.
zmieniają c e rozpo rz ą dzenie

w spra wie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej

w województwie suwalskim.
Na podstawie art. 4 ust . 1 ustawy z dnia 20 paź
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-

nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496)
co następuje :

za rządza się,

