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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 paêdziernika 2002 r.

w sprawie szczegó∏owego sposobu obliczania wartoÊci pomocy publicznej udzielanej w ró˝nych formach.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu
pomocy publicznej dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 141,
poz. 1177) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy sposób
przeliczania wartoÊci pomocy publicznej, zwanej dalej
„pomocà”, udzielanej w ró˝nych formach, na równà
jej wartoÊç dotacji, wyra˝onà w ekwiwalencie dotacji
netto.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) „ekwiwalent dotacji netto (EDN)” — kwot´ pomo-
cy, którà otrzyma∏by przedsi´biorca, gdyby uzyska∏
pomoc w formie dotacji, uwzgl´dniajàcà opodat-
kowanie podatkiem dochodowym, wyra˝onà z do-
k∏adnoÊcià dwóch miejsc po przecinku;

2) „stopa odniesienia” — stop´ oprocentowania kre-
dytów równà Êredniomiesi´cznej stopie WIBOR



dla szeÊciomiesi´cznych kredytów, z miesiàca po-
przedzajàcego dzieƒ podj´cia decyzji o udzieleniu
pomocy, powi´kszonej o 4 punkty procentowe;

3) „dyskontowanie” — uwzgl´dnianie zmiany warto-
Êci pieniàdza w czasie, polegajàce na pomno˝eniu
przysz∏ych p∏atnoÊci przez czynnik dyskontujàcy;

4) „stopa dyskontowa” — stop´ wykorzystywanà do
dyskontowania, równà Êredniomiesi´cznej stopie
WIBOR dla szeÊciomiesi´cznych kredytów z mie-
siàca poprzedzajàcego miesiàc, w którym udzielo-
no pomocy;

5) „czynnik dyskontujàcy” — czynnik równy

okreÊlajàcy, ˝e bie˝àca wartoÊç p∏atnoÊci wynosi

, gdzie poszczególne symbole 

oznaczajà:
PV — wartoÊç bie˝àcà p∏atnoÊci,
F — wartoÊç p∏atnoÊci dokonywanej w okresie,

dla którego dokonuje si´ dyskontowania,
rd — stop´ dyskontowà z dnia udzielenia pomo-

cy,
n — numer okresu, dla którego dokonuje si´

dyskontowania;

6) „wspó∏czynnik ryzyka w przypadku gwarancji i po-
r´czeƒ udzielanych przez:

a) Skarb Paƒstwa” — prawdopodobnieƒstwo do-
konania sp∏aty ze Êrodków publicznych zobo-
wiàzaƒ obj´tych por´czeniem lub gwarancjà
w rozumieniu § 7 rozporzàdzenia Ministra Finan-
sów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie szcze-
gó∏owych zasad ustalania wartoÊci zobowiàzaƒ
zaliczanych do paƒstwowego d∏ugu publiczne-
go, d∏ugu Skarbu Paƒstwa, wartoÊci zobowiàzaƒ
z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji oraz kwoty przewi-
dywanych wyp∏at z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji
(Dz. U. Nr 109, poz. 1244),

b) inne ni˝ Skarb Paƒstwa podmioty sektora finan-
sów publicznych” — prawdopodobnieƒstwo do-
konania sp∏aty zgodnie z procedurami stosowa-
nymi przez te podmioty;

7) „stawka podatkowa” — najwy˝szà stawk´ podatku
dochodowego, obowiàzujàcà podatnika, odpo-
wiednio od osób fizycznych prowadzàcych dzia∏al-
noÊç gospodarczà, osób prawnych albo zrycza∏to-
wanego podatku dochodowego od niektórych
przychodów, wyra˝onà wzorem:

stawka podatku w procentach
t = ——————————————— ;

100 %

8) „okres p∏atnoÊci” — okres p∏atnoÊci wyra˝ony
w dniach, miesiàcach, kwarta∏ach, pó∏roczach lub
latach, stosowany odpowiednio do zaistnia∏ej sy-
tuacji, w odpowiednich wzorach, o których mowa
w § 3, z wy∏àczeniem pkt 11, 12, 13 i 14; w przypad-
ku gdy okres p∏atnoÊci jest inny ni˝ rok, nale˝y roz-

liczyç odpowiednie stopy (r, rd, rp) na krótsze okre-
sy i tak dla:

stopa x liczba dni
— n wyra˝anego w dniach: ——————-—— ,

365

1
— n wyra˝anego w miesiàcach: stopa × —- ,

12

1
— n wyra˝anego w kwarta∏ach: stopa × — ,

4

1
— n wyra˝anego w pó∏roczach: stopa × — .

2

§ 3. Ekwiwalent dotacji netto, z zastrze˝eniem § 4,
ustala si´ nast´pujàco:

1) dla dotacji — EDN jest równy kwocie dotacji po-
mno˝onej przez (1 – t), gdzie symbol t oznacza
stawk´ podatkowà;

2) dla ulgi podatkowej — EDN jest równy:

a) w przypadku obni˝enia wysokoÊci podatku —
ró˝nicy mi´dzy kwotà podatku nale˝nego bez
uwzgl´dnienia ulgi a kwotà podatku po jej
uwzgl´dnieniu,

b) w przypadku obni˝enia podstawy opodatkowa-
nia — ró˝nicy mi´dzy kwotà podatku nale˝nego
bez uwzgl´dnienia obni˝enia podstawy opodat-
kowania a kwotà podatku po jej obni˝eniu,

c) w przypadku zwolnienia podatkowego — kwocie
zwolnienia podatkowego;

3) dla dokapitalizowania przedsi´biorcy na warun-
kach odbiegajàcych od normalnych praktyk inwe-
stycyjnych przez nabywanie lub obejmowanie ak-
cji (udzia∏ów):

a) w przypadku podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowe-
go — EDN jest równy ró˝nicy mi´dzy kwotà za-
p∏aconà lub wartoÊcià wniesionego wk∏adu nie-
pieni´˝nego a wartoÊcià rynkowà obj´tych
udzia∏ów lub akcji,

b) w przypadku konwersji wierzytelnoÊci na akcje
— EDN jest równy ró˝nicy mi´dzy wartoÊcià
skonwertowanych wierzytelnoÊci a wartoÊcià
rynkowà obj´tych udzia∏ów lub akcji;

4) dla zwolnienia od wp∏at z zysku w przedsi´bior-
stwie paƒstwowym, jednoosobowej spó∏ce Skarbu
Paƒstwa lub spó∏ce, w której wszystkie akcje
(udzia∏y) sà w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa, z wyjàt-
kiem akcji (udzia∏ów) nieodp∏atnie udost´pnionych
pracownikom na zasadach okreÊlonych w odr´b-
nych przepisach — EDN jest równy wartoÊci wp∏a-
ty z zysku obj´tej tym zwolnieniem;

5) dla po˝yczki lub kredytu preferencyjnego — EDN
jest równy skorygowanej o podatek ró˝nicy mi´dzy
zdyskontowanà wartoÊcià odsetek od analogicznej
po˝yczki lub kredytu udzielanego na warunkach
rynkowych a zdyskontowanà wartoÊcià odsetek
p∏aconych od po˝yczki lub kredytu preferencyjne-
go; w przypadku po˝yczek lub kredytów wymienio-
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nych w lit. a—g sposób obliczania EDN jest nast´-
pujàcy:

a) dla kredytu lub po˝yczki sp∏acanych w systemie
równej raty kapita∏owej:
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gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
S — kwot´ kredytu lub po˝yczki,
N — liczb´ okresów p∏atnoÊci,
r — stop´ odniesienia wyra˝onà w u∏amku

dziesi´tnym,
rd — stop´ dyskontowà wyra˝onà w u∏amku

dziesi´tnym,

rp — preferencyjnà stop´ procentowà kredytu
lub po˝yczki wyra˝onà w u∏amku dziesi´t-
nym,

t — stawk´ podatkowà,
i — kolejny okres p∏atnoÊci,

b) dla kredytu lub po˝yczki sp∏acanych w systemie
równej raty kapita∏owej z karencjà sp∏aty kapita∏u:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
S — kwot´ kredytu lub po˝yczki,
N — liczb´ okresów p∏atnoÊci i karencji,
r — stop´ odniesienia wyra˝onà w u∏amku

dziesi´tnym,
rd — stop´ dyskontowà wyra˝onà w u∏amku

dziesi´tnym, 
rp — preferencyjnà stop´ procentowà kredytu

lub po˝yczki wyra˝onà w u∏amku dziesi´t-
nym,

T — liczb´ okresów karencji,
t — stawk´ podatkowà,
i — kolejny okres p∏atnoÊci,

c) dla kredytu lub po˝yczki sp∏acanych w systemie
równej raty kapita∏owej z karencjà sp∏aty kapita-
∏u i odsetek:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

S — kwot´ kredytu lub po˝yczki,

N — liczb´ okresów p∏atnoÊci i karencji,

r — stop´ odniesienia wyra˝onà w u∏amku
dziesi´tnym,

rd — stop´ dyskontowà wyra˝onà w u∏amku
dziesi´tnym, 

rp — preferencyjnà stop´ procentowà kredytu
lub po˝yczki wyra˝onà w u∏amku dziesi´t-
nym,

T — liczb´ okresów karencji,
t — stawk´ podatkowà,
i — kolejny okres p∏atnoÊci,

d) dla kredytu lub po˝yczki sp∏acanych w systemie
równej raty:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
S — kwot´ kredytu lub po˝yczki,
N — liczb´ okresów p∏atnoÊci,
r — stop´ odniesienia wyra˝onà w u∏amku

dziesi´tnym,
rd — stop´ dyskontowà wyra˝onà w u∏amku

dziesi´tnym, 

rp — preferencyjnà stop´ procentowà kredytu
lub po˝yczki wyra˝onà w u∏amku dziesi´t-
nym,

t — stawk´ podatkowà,
i — kolejny okres p∏atnoÊci,

e) dla kredytu lub po˝yczki sp∏acanych w systemie
równej raty z karencjà sp∏aty kapita∏u:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
S — kwot´ kredytu lub po˝yczki,
N — liczb´ okresów p∏atnoÊci i karencji,
r — stop´ odniesienia wyra˝onà w u∏amku

dziesi´tnym,
rd — stop´ dyskontowà wyra˝onà w u∏amku

dziesi´tnym, 

rp — preferencyjnà stop´ procentowà kredytu
lub po˝yczki wyra˝onà w u∏amku dziesi´t-
nym,

T — liczb´ okresów karencji,
t — stawk´ podatkowà,
i — kolejny okres p∏atnoÊci,



gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
S — kwot´ kredytu lub po˝yczki,
N — liczb´ okresów p∏atnoÊci i karencji,
r — stop´ odniesienia wyra˝onà w u∏amku

dziesi´tnym,
rd — stop´ dyskontowà wyra˝onà w u∏amku

dziesi´tnym, 
rp — preferencyjnà stop´ procentowà kredytu

lub po˝yczki wyra˝onà w u∏amku dziesi´t-
nym,

T — liczb´ okresów karencji,
t — stawk´ podatkowà,
i — kolejny okres p∏atnoÊci,

g) dla kredytu dyskontowego lub po˝yczki dyskon-
towej:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
S — kwot´ kredytu lub po˝yczki,
N — liczb´ okresów p∏atnoÊci,
r — stop´ odniesienia wyra˝onà w u∏amku

dziesi´tnym,
rp — preferencyjnà stop´ procentowà kredytu

lub po˝yczki wyra˝onà w u∏amku dziesi´t-
nym,

t — stawk´ podatkowà,

h) dla umorzenia po˝yczki lub kredytu preferencyj-
nego — EDN jest równy kwocie umorzenia sko-
rygowanej o podatek;

6) dla dop∏aty do oprocentowania kredytu — EDN jest
równy:

a) w przypadku dop∏aty jednorazowej — kwocie
dop∏aty pomno˝onej przez (1 – t),

b) w przypadku gdy dop∏aty sà roz∏o˝one w czasie
— zdyskontowanej kwocie dop∏aty i wyra˝ony
jest wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
N — liczb´ okresów, w których przekazywane sà

dop∏aty do oprocentowania,
F — wysokoÊç dop∏aty w danym okresie,
rd — stop´ dyskontowà wyra˝onà w u∏amku

dziesi´tnym,
t — stawk´ podatkowà,
i — kolejny okres dop∏aty;

7) dla por´czenia lub gwarancji — EDN jest iloczynem
kwoty por´czanego lub gwarantowanego zobo-
wiàzania i wspó∏czynnika ryzyka przej´cia przez

gwaranta zobowiàzaƒ wynikajàcych z niewykona-
nia zobowiàzania przez przedsi´biorc´, pomniej-
szonym o wartoÊç kwoty prowizji zap∏aconych
przez przedsi´biorc´;

8) dla odstàpienia od dochodzenia wierzytelnoÊci —
EDN jest równy wartoÊci wierzytelnoÊci;

9) dla zaniechania poboru podatku — EDN jest równy
niepobranej kwocie podatku;

10) dla umorzenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci zaleg∏oÊci po-
datkowej, odsetek za zw∏ok´, op∏aty prolongacyj-
nej, zaleg∏oÊci z tytu∏u innego Êwiadczenia pieni´˝-
nego stanowiàcego Êrodki publiczne — EDN jest
równy kwocie umorzenia;

11) dla roz∏o˝enia na raty zap∏aty podatku lub innego
Êwiadczenia pieni´˝nego stanowiàcego Êrodki pu-
bliczne przed terminem zap∏aty — EDN jest wyra-
˝ony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Ki — kwot´ raty podatku lub innego Êwiadczenia

p∏atnej w danym okresie,
Li — liczb´ dni od dnia nast´pnego po up∏ywie ter-

minu p∏atnoÊci podatku do momentu p∏atno-
Êci danej raty,

r — stop´ odniesienia wyra˝onà w u∏amku dzie-
si´tnym,

ro — stop´ naliczania op∏aty prolongacyjnej lub
odpowiednià stop´ odsetek, wyra˝onà
w u∏amku dziesi´tnym,

G — liczb´ rat,
i — kolejnà rat´;

12) dla odroczenia terminu zap∏aty podatku lub innego
Êwiadczenia pieni´˝nego stanowiàcego Êrodki pu-
bliczne — EDN jest wyra˝ony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
K — kwot´ odroczonego podatku lub innego

Êwiadczenia, 
L — liczb´ dni odroczenia od dnia nast´pnego po

up∏ywie terminu p∏atnoÊci podatku do mo-
mentu p∏atnoÊci,

r — stop´ odniesienia wyra˝onà w u∏amku dzie-
si´tnym,

ro — stop´ naliczania op∏aty prolongacyjnej lub
odpowiednià stop´ odsetek, wyra˝onà
w u∏amku dziesi´tnym;

13) dla roz∏o˝enia na raty zap∏aty zaleg∏oÊci podatko-
wej wraz z odsetkami lub innego zaleg∏ego Êwiad-
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f) dla kredytu lub po˝yczki sp∏acanych w systemie równej raty z karencjà sp∏aty kapita∏u i odsetek:



czenia pieni´˝nego stanowiàcego Êrodki publiczne
— EDN jest wyra˝ony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Ki — kwot´ raty zaleg∏oÊci zap∏aty podatku lub in-

nego zaleg∏ego Êwiadczenia wraz z odsetkami
za zw∏ok´, p∏atnà w danym okresie,

Li — liczb´ dni od nast´pnego dnia po dacie z∏o˝e-
nia wniosku o roz∏o˝enie na raty w przypadku
podatków, do których majà zastosowanie
przepisy ustawy — Ordynacja podatkowa,
w pozosta∏ych przypadkach od dnia decyzji
organu udzielajàcego pomocy o roz∏o˝eniu
na raty p∏atnoÊci zaleg∏ego Êwiadczenia do
terminu p∏atnoÊci kolejnej raty,

G — liczb´ rat,
rz — stop´ procentowà odsetek za zw∏ok´ wyra˝o-

nà w u∏amku dziesi´tnym,
ro — stop´ naliczania op∏aty prolongacyjnej lub

odpowiednià stop´ odsetek, wyra˝onà
w u∏amku dziesi´tnym,

i — kolejnà rat´;

14) dla odroczenia terminu zap∏aty zaleg∏oÊci podatko-
wej wraz z odsetkami lub dla zawieszenia wykony-
wania zobowiàzaƒ lub nienaliczania odsetek za
zw∏ok´ z tytu∏u zaleg∏oÊci podatkowej lub innego
Êwiadczenia pieni´˝nego stanowiàcego Êrodki pu-
bliczne — EDN jest wyra˝ony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
K — kwot´ odroczonej zaleg∏oÊci podatkowej wraz

z odsetkami lub zawieszonego zobowiàzania
lub kwot´ innego Êwiadczenia, od której nie
sà naliczane odsetki,

L — liczb´ dni od nast´pnego dnia po dacie z∏o˝e-
nia wniosku o odroczenie w przypadku podat-
ków, do których majà zastosowanie przepisy
ustawy — Ordynacja podatkowa, w pozosta-
∏ych przypadkach od dnia decyzji organu
udzielajàcego pomocy o roz∏o˝eniu na raty
p∏atnoÊci zaleg∏ego Êwiadczenia do terminu
p∏atnoÊci zaleg∏oÊci,

rz — stop´ procentowà odsetek za zw∏ok´ wyra˝o-
nà w u∏amku dziesi´tnym,

ro — stop´ naliczania op∏aty prolongacyjnej lub
odpowiednià stop´ odsetek, wyra˝onà
w u∏amku dziesi´tnym;

15) dla zbycia mienia b´dàcego w∏asnoÊcià Skarbu
Paƒstwa lub jednostek samorzàdu terytorialnego
na warunkach korzystniejszych od oferowanych na
rynku — EDN jest wyra˝ony wzorem:

EDN = (1–t) (MV–P)

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
MV — wartoÊç rynkowà,

P — zap∏aconà cen´,
t — stawk´ podatkowà;

16) dla oddania do korzystania mienia b´dàcego w∏a-
snoÊcià Skarbu Paƒstwa lub jednostek samorzàdu
terytorialnego na warunkach korzystniejszych od
oferowanych na rynku w przypadku:

a) gdy mienie wykorzystywane jest krócej ni˝ rok —
EDN jest wyra˝ony wzorem:

EDN = (1 – t) (Or– Op)

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Or — odp∏atnoÊç za korzystanie wed∏ug cen

rynkowych,
Op — odp∏atnoÊç poniesionà za korzystanie,
t — stawk´ podatkowà,

b) gdy mienie wykorzystywane jest d∏u˝ej ni˝ rok —
EDN jest wyra˝ony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
M — okres korzystania z mienia,
Or — odp∏atnoÊç za korzystanie wed∏ug cen

rynkowych,
Op — odp∏atnoÊç poniesionà za korzystanie,
t — stawk´ podatkowà,
rd — stop´ dyskontowà,
i — kolejny okres korzystania z mienia;

17) dla przyspieszonej amortyzacji — EDN jest wyra˝o-
ny wzorem:

EDN = (APi – Ai)t

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

t — stawk´ podatkowà,

APi — ∏àcznà wartoÊç odpisów amortyzacyjnych
stanowiàcych pomoc publicznà, ustala-
nych dla celów podatkowych, i zrównanych
z nimi innych zwolnieƒ, odliczeƒ, obni˝ek
lub zmniejszeƒ dochodu, przewidywanych
do dokonania w danym roku,

Ai — ∏àcznà wartoÊç odpisów amortyzacyjnych
niestanowiàcych pomocy, jakich dokona∏-
by przedsi´biorca w danym roku przy za-
stosowaniu stawki maksymalnej, okreÊlo-
nej na podstawie przepisów podatkowych,
przy uwzgl´dnieniu mo˝liwych do zastoso-
wania w danej sytuacji wspó∏czynników
zwi´kszajàcych,

i — kolejny rok amortyzacji.

§ 4. 1. W przypadku gdy pomoc jest Êwiadczona
przedsi´biorcy przez okres d∏u˝szy ni˝ rok, przy oblicza-
niu EDN uwzgl´dnia si´ zdyskontowanà kwot´ tej po-
mocy.

2. Pomocy udzielanej w formach, o których mowa
w § 3 pkt 11, 12, 13, 14, nie dyskontuje si´.
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3. Pomoc udzielana w walutach obcych podlega
przeliczeniu na z∏ote wed∏ug Êredniego kursu og∏oszo-
nego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzajà-
cym dzieƒ udzielenia pomocy.

§ 5. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ odpowied-
nio do ustalania ekwiwalentu dotacji netto dla form po-
mocy innych ni˝ okreÊlone w § 3.

§ 6. 1. W przypadku udzielenia pomocy w formie
ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych,
przedsi´biorcy uzyskujàcemu dochód z dzia∏alnoÊci
gospodarczej i z innych êróde∏ nale˝y okreÊliç procen-
towy udzia∏ dochodu z prowadzonej dzia∏alnoÊci go-
spodarczej w ∏àcznej kwocie dochodu uzyskanego
w roku, którego dotyczy ulga w sp∏acie podatku. War-
toÊç pomocy okreÊla si´ jako iloczyn tego udzia∏u i ∏àcz-
nej wartoÊci udzielonej ulgi.

2. W przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi
w podatku dochodowym od osób fizycznych ma∏˝on-
kom rozliczajàcym si´ wspólnie, z których jeden pro-
wadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà lub oboje prowadzà
oddzielnie dzia∏alnoÊç gospodarczà, nale˝y okreÊliç
procentowy udzia∏ dochodu uzyskanego przez ka˝dego
z ma∏˝onków z prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej
w ∏àcznej kwocie dochodu w roku, którego dotyczy

ulga w sp∏acie podatku. WartoÊç pomocy dla ka˝dego
z ma∏˝onków okreÊla si´ jako iloczyn tego udzia∏u
i ∏àcznej wartoÊci pomocy.

3. W przypadku udzielenia pomocy, gdy zachodzà
okolicznoÊci wymienione w ust. 1 i 2 ∏àcznie, w pierw-
szej kolejnoÊci uwzgl´dnia si´ rozdzielone kwoty ulgi
przypadajàcej na ka˝dego z ma∏˝onków, a nast´pnie
wylicza si´ jej wartoÊç przypadajàcà na prowadzonà
dzia∏alnoÊç gospodarczà.

4. W przypadku udzielenia pomocy ma∏˝onkom
prowadzàcym wspólnie dzia∏alnoÊç gospodarczà,
ustala si´ wartoÊç pomocy przypadajàcà ka˝demu
z ma∏˝onków. W razie wàtpliwoÊci domniemywa si´, ̋ e
wartoÊç pomocy udzielona poszczególnym ma∏˝on-
kom jest równa.

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie sposobu przelicza-
nia pomocy publicznej udzielanej w ró˝nych formach
na równà jej wartoÊç dotacji (Dz. U. Nr 28, poz. 308).

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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