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Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 20 paê-
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-
nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 oraz z 2008 r.
Nr 118, poz. 746) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 

1) przedmioty dzia∏alnoÊci gospodarczej, na które
nie b´dzie wydawane zezwolenie,

2) maksymalnà wielkoÊç pomocy publicznej, którà
mo˝na udzieliç przedsi´biorcy prowadzàcemu
dzia∏alnoÊç gospodarczà na terenie strefy na pod-
stawie zezwolenia,

3) warunki udzielania pomocy publicznej przedsi´-
biorcy prowadzàcemu dzia∏alnoÊç gospodarczà na
terenie strefy na podstawie zezwolenia,

4) warunki uznawania wydatków za wydatki ponie-
sione na inwestycj´ na terenie strefy, a tak˝e mini-
malnà wysokoÊç tych wydatków,

5) koszty inwestycji uwzgl´dniane przy obliczaniu
wielkoÊci pomocy publicznej dla przedsi´biorców,
którzy uzyskali zezwolenie po dniu 31 grudnia
2000 r.,

6) sposób dyskontowania kosztów inwestycji i wiel-
koÊci pomocy publicznej 

— z zachowaniem warunków rozporzàdzenia Komi-
sji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajà-
cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspól-
nym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
(ogólne rozporzàdzenie w sprawie wy∏àczeƒ bloko-
wych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

§ 2. 1. Zezwolenie nie jest wydawane na prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie:

1) wytwarzania materia∏ów wybuchowych, wyro-
bów tytoniowych, przetwarzania paliw silniko-
wych, a tak˝e wyrobu, rozlewu i przetwarzania na-
pojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczone-
go na cele inne ni˝ produkcja biokomponentów;

2) prowadzenia oÊrodków gier, o których mowa
w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak∏a-
dach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27,
z póên. zm.1));

3) us∏ug instalowania, napraw, konserwacji i remon-
tu maszyn i urzàdzeƒ wykorzystywanych do pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na terenie
strefy oraz przedmiotów osobistego u˝ytku;

4) robót budowlanych okreÊlonych w sekcji F Pol-
skiej Klasyfikacji Wyrobów i Us∏ug ustanowionej
rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyro-
bów i Us∏ug (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844,
z 2005 r. Nr 90, poz. 760, z 2006 r. Nr 245, poz. 1780
oraz z 2007 r. Nr 243, poz. 1785), zwanej dalej
„PKWiU”;

5) us∏ug w zakresie handlu hurtowego i detaliczne-
go, naprawy pojazdów samochodowych i moto-
cykli oraz artyku∏ów u˝ytku osobistego i domowe-
go, us∏ug hotelarskich i gastronomicznych, okreÊ-
lonych w sekcjach G i H PKWiU;

6) us∏ug poÊrednictwa finansowego oraz us∏ug zwià-
zanych z nieruchomoÊciami, wynajmem, naukà
i prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej, okreÊ-
lonych w sekcjach J i K PKWiU, z wyjàtkiem:

a) us∏ug informatycznych okreÊlonych dzia∏em 72,

b) us∏ug badawczo-rozwojowych okreÊlonych dzia-
∏em 73,

c) us∏ug rachunkowoÊci i kontroli ksiàg okreÊlo-
nych kategorià 74.12.1, 

d) us∏ug w zakresie ksi´gowoÊci, z wy∏àczeniem
deklaracji podatkowych, okreÊlonych katego-
rià 74.12.2,

e) us∏ug w zakresie badaƒ i analiz technicznych
okreÊlonych grupà 74.3,

f) us∏ug centrów telefonicznych okreÊlonych kla-
sà 74.86;

7) us∏ug w zakresie administracji publicznej, obrony
narodowej, obowiàzkowych ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych i powszechnego ubezpieczenia zdrowotne-
go, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy spo∏ecz-
nej, us∏ug komunalnych pozosta∏ych, spo∏ecznych
i indywidualnych, us∏ug gospodarstw domo-
wych, us∏ug Êwiadczonych przez organizacje i ze-
spo∏y eksterytorialne, okreÊlonych w sekcjach L—Q
PKWiU;

8) dzia∏alnoÊci gospodarczej, na której prowadzenie
jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie
z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. —
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, z póên. zm.2)).

1548

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 grudnia 2008 r.

w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsi´biorcom dzia∏ajàcym na podstawie zezwolenia 
na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych 

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2007 r. Nr 50,
poz. 331 i Nr 192, poz. 1380.

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905 oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505.
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2. Zezwolenia nie udziela si´ równie˝ w przypad-
kach okreÊlonych w art. 1 ust. 2—6 rozporzàdzenia
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
uznajàcego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Trak-
tatu (ogólne rozporzàdzenie w sprawie wy∏àczeƒ blo-
kowych).

§ 3. 1. Pomoc publiczna udzielana przedsi´biorcy
w formie zwolnieƒ podatkowych na podstawie art. 17
ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.3)) albo na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póên. zm.4)) stanowi pomoc
regionalnà z tytu∏u:

1) kosztów nowej inwestycji, której wielkoÊç jest li-
czona jako iloczyn maksymalnej intensywnoÊci
pomocy okreÊlonej dla danego obszaru i kosztów
inwestycji kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà,
okreÊlonych w § 6 lub

2) tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkoÊç
jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywno-
Êci pomocy okreÊlonej dla danego obszaru i dwu-
letnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pra-
cowników, obejmujàcych koszty p∏acy brutto tych
pracowników, powi´kszone o sk∏adki obowiàzko-
we, takie jak sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne,
ponoszone przez przedsi´biorc´ od dnia zatrud-
nienia tych pracowników.

2. Warunkiem udzielenia pomocy z tytu∏u nowej
inwestycji jest udzia∏ Êrodków w∏asnych przedsi´bior-
cy rozumianych jako Êrodki, które nie zosta∏y uzyska-
ne w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszàcych co
najmniej 25 % ca∏kowitych kosztów kwalifikowanych
inwestycji.

3. Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przy-
rost netto miejsc pracy w danym przedsi´biorstwie
w zwiàzku z realizacjà nowej inwestycji w stosunku do
Êredniego zatrudnienia w okresie 12 miesi´cy przed
dniem uzyskania zezwolenia.

4. Przez nowà inwestycj´ nale˝y rozumieç inwe-
stycj´ w Êrodki trwa∏e oraz wartoÊci niematerialne
i prawne polegajàcà na utworzeniu nowego lub roz-
budowie istniejàcego przedsi´biorstwa, dywersyfika-
cji produkcji przedsi´biorstwa przez wprowadzenie
nowych dodatkowych produktów bàdê na zasadniczej
zmianie dotyczàcej ca∏oÊciowego procesu produkcyj-
nego istniejàcego przedsi´biorstwa. Za nowà inwe-
stycj´ uznaje si´ równie˝ nabycie przedsi´biorstwa,
które jest w likwidacji albo zosta∏oby zlikwidowane,
gdyby nie zosta∏o nabyte, przy czym przedsi´biorstwo
jest nabywane przez samodzielnego przedsi´biorc´
w rozumieniu za∏àcznika I do rozporzàdzenia Komisji
(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajàcego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym ryn-
kiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne roz-
porzàdzenie w sprawie wy∏àczeƒ blokowych).

5. Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na
inwestycje odtworzeniowe.

6. Przez nowo zatrudnionych pracowników nale˝y
rozumieç liczb´ pracowników zatrudnionych po dniu
uzyskania zezwolenia, w zwiàzku z realizacjà nowej in-
westycji, jednak nie póêniej ni˝ w okresie 3 lat od za-
koƒczenia inwestycji, a ka˝de miejsce pracy jest utrzy-
mane przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców — przez okres co
najmniej 3 lat, liczàc od dnia ich utworzenia. Liczba
pracowników oznacza pracowników zatrudnionych
w pe∏nym wymiarze czasu pracy w okresie jednego
roku wraz z pracownikami zatrudnionymi w niepe∏-
nym wymiarze czasu pracy oraz pracownikami sezo-
nowymi, w przeliczeniu na etaty w pe∏nym wymiarze
czasu pracy.

7. Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje mo˝e
byç udzielana wraz z pomocà na tworzenie nowych
miejsc pracy, pod warunkiem ˝e ∏àcznie wielkoÊç tych
pomocy nie przekracza maksymalnej wielkoÊci pomo-

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137,
poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217,
poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29,
poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121,
poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171,
poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r.
Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143,
poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420,
Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538,
z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970,
Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589
i Nr 251, poz. 1874, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171,
poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888
i Nr 209, poz. 1316.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365
i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179,
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353
i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249,
poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115,
poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191,
poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549 oraz
z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894,
Nr 209, poz. 1316, Nr 220, poz. 1431 i 1432, Nr 223,
poz. 1459 i Nr 228, poz. 1507. 
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cy okreÊlonej w § 4, przy czym dopuszczalnà wielkoÊç
pomocy okreÊla si´ jako iloczyn maksymalnej inten-
sywnoÊci pomocy i wy˝szej kwoty kosztów: nowej in-
westycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrud-
nionych pracowników.

8. Pomoc, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç udzie-
lana ∏àcznie z innà pomocà na nowe inwestycje lub
tworzenie nowych miejsc pracy, bez wzgl´du na jej
êród∏o i form´, pod warunkiem ˝e ∏àcznie wartoÊç tej
pomocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkoÊci po-
mocy okreÊlonej w § 4.

§ 4. 1. Maksymalna intensywnoÊç regionalnej po-
mocy inwestycyjnej liczona jako stosunek ekwiwalen-
tu dotacji brutto do kosztów kwalifikujàcych si´ do ob-
j´cia tà pomocà, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, wynosi:

1) 50 % — na obszarach nale˝àcych do województw:
lubelskiego, podkarpackiego, warmiƒsko-mazur-
skiego, podlaskiego, Êwi´tokrzyskiego, opolskie-
go, ma∏opolskiego, lubuskiego, ∏ódzkiego, kujaw-
sko-pomorskiego;

2) 40 % — na obszarach nale˝àcych do województw:
pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnoÊlà-
skiego, wielkopolskiego, Êlàskiego, a do dnia
31 grudnia 2010 r. — na obszarze nale˝àcym do
województwa mazowieckiego, z wy∏àczeniem
miasta sto∏ecznego Warszawy;

3) 30 % — na obszarze nale˝àcym do miasta sto∏ecz-
nego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia
2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. — na obszarze
nale˝àcym do województwa mazowieckiego.

2. Maksymalnà intensywnoÊç regionalnej pomocy
inwestycyjnej udzielanej ma∏ym lub Êrednim przed-
si´biorcom, w rozumieniu za∏àcznika I do rozporzà-
dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia
2008 r. uznajàcego niektóre rodzaje pomocy za zgod-
ne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88
Traktatu (ogólne rozporzàdzenie w sprawie wy∏àczeƒ
blokowych), z wy∏àczeniem przedsi´biorców prowa-
dzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w sektorze transpor-
tu, podwy˝sza si´ o 20 punktów procentowych brutto
w przypadku ma∏ych przedsi´biorców oraz o 10 punk-
tów procentowych brutto w przypadku Êrednich
przedsi´biorców, w stosunku do maksymalnej inten-
sywnoÊci okreÊlonej dla poszczególnych obszarów.

3. W przypadku pomocy regionalnej udzielanej
przedsi´biorcy na realizacj´ du˝ego projektu inwesty-
cyjnego maksymalnà wielkoÊç pomocy ustala si´ we-
d∏ug wzoru:

I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C),

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

I — maksymalnà wartoÊç pomocy dla du˝ego pro-
jektu inwestycyjnego,

R — intensywnoÊç pomocy dla obszaru lokalizacji in-
westycji, okreÊlonà zgodnie z ust. 1,

B — wielkoÊç kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà powy˝ej równowartoÊci 50 mln euro
nieprzekraczajàcà równowartoÊci 100 mln euro,

C — wielkoÊç kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà przekraczajàcà równowartoÊç 100 mln
euro.

4. Przez du˝y projekt inwestycyjny nale˝y rozu-
mieç nowà inwestycj´ podj´tà w okresie 3 lat przez
jednego lub kilku przedsi´biorców, w przypadku któ-
rej Êrodki trwa∏e sà po∏àczone ze sobà w sposób eko-
nomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujà-
ce si´ do obj´cia pomocà przekraczajà równowartoÊç
50 mln euro i zosta∏y obliczone wed∏ug kursu og∏oszo-
nego przez Narodowy Bank Polski na podstawie cen
i kursów wymiany z dnia udzielenia zezwolenia.

5. W przypadku gdy ∏àczna wartoÊç pomocy regio-
nalnej udzielonej ze wszystkich êróde∏ przekracza∏aby
75 % wartoÊci maksymalnej pomocy, jakiej mo˝na
udzieliç na realizacj´ inwestycji o kosztach kwalifikujà-
cych si´ do obj´cia pomocà stanowiàcych równowar-
toÊç 100 mln euro, przy zastosowaniu standardowych
pu∏apów pomocy obowiàzujàcych dla du˝ych przed-
si´biorstw w zatwierdzonej mapie pomocy regional-
nej w dniu przyznania pomocy, projekt pomocy indy-
widualnej wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

§ 5. 1. Zwolnienie od podatku dochodowego z ty-
tu∏u kosztów nowej inwestycji przys∏uguje przedsi´-
biorcy, poczàwszy od miesiàca, w którym poniós∏ wy-
datki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania ze-
zwolenia, a˝ do wyczerpania dopuszczalnej pomocy
regionalnej.

2. Warunkiem korzystania ze zwolnienia od podat-
ku dochodowego, o którym mowa w ust. 1, jest:

1) utrzymanie w∏asnoÊci sk∏adników majàtku, z któ-
rymi by∏y zwiàzane wydatki inwestycyjne — przez
okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji
Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym, a w przypadku ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorców — przez okres 3 lat, przy czym
nie wyklucza si´ wymiany przestarza∏ych instalacji
lub sprz´tu w zwiàzku z szybkim rozwojem tech-
nologicznym;

2) utrzymanie inwestycji w regionie, w którym udzie-
lono pomocy, przez okres nie krótszy ni˝ 5 lat od
momentu, gdy ca∏a inwestycja zostanie zakoƒczo-
na, a w przypadku ma∏ych i Êrednich przedsi´bior-
ców — przez okres nie krótszy ni˝ 3 lata. 

3. Zwolnienie od podatku dochodowego z tytu∏u
tworzenia nowych miejsc pracy przys∏uguje poczàw-
szy od miesiàca, w którym przedsi´biorca rozpoczà∏
ponoszenie kosztów pracy, a˝ do wyczerpania do-
puszczalnej pomocy regionalnej, przy spe∏nieniu wa-
runków, o których mowa w § 3 ust. 6.

4. W przypadku przedsi´biorcy, którego przedsi´-
biorstwo lub jego zorganizowanà cz´Êç obj´to grani-
cami strefy w zwiàzku z realizacjà nowej inwestycji,
zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 3, przys∏ugujà
od miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym
poniesione zosta∏y wydatki inwestycyjne i osiàgni´ty
zosta∏ poziom zatrudnienia, okreÊlone w zezwoleniu,
w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, a˝ do wy-
czerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.

5. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 3, przy-
s∏ugujà wy∏àcznie z tytu∏u dzia∏alnoÊci prowadzonej
na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez
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przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci gospodarczej równie˝ po-
za obszarem strefy, dzia∏alnoÊç prowadzona na tere-
nie strefy musi byç wydzielona organizacyjnie, a wiel-
koÊç zwolnienia okreÊla si´ w oparciu o dane jednost-
ki organizacyjnej prowadzàcej dzia∏alnoÊç wy∏àcznie
na terenie strefy.

6. Przy ustalaniu wielkoÊci zwolnienia od podatku
dochodowego, przys∏ugujàcego przedsi´biorcy prowa-
dzàcemu dzia∏alnoÊç na terenie strefy za poÊrednic-
twem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 5,
przepisy art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych albo art. 11 usta-
wy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych stosuje si´ odpowiednio.

§ 6. 1. Za wydatki kwalifikujàce si´ do obj´cia po-
mocà uznaje si´ koszty inwestycji, pomniejszone
o naliczony podatek od towarów i us∏ug oraz o poda-
tek akcyzowy, je˝eli mo˝liwoÊç ich odliczeƒ wynika
z odr´bnych przepisów, poniesione na terenie strefy
w trakcie obowiàzywania zezwolenia, b´dàce:

1) cenà nabycia gruntów lub prawa ich u˝ytkowania
wieczystego;

2) cenà nabycia albo kosztem wytworzenia we w∏as-
nym zakresie Êrodków trwa∏ych, pod warunkiem
zaliczenia ich, zgodnie z odr´bnymi przepisami,
do sk∏adników majàtku podatnika;

3) kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejàcych
Êrodków trwa∏ych;

4) cenà nabycia wartoÊci niematerialnych i praw-
nych zwiàzanych z transferem technologii przez
nabycie praw patentowych, licencji, know-how
lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, z za-
strze˝eniem ust. 2 i 3;

5) kosztem zwiàzanym z najmem lub dzier˝awà
gruntów, budynków i budowli — pod warunkiem
˝e okres najmu lub dzier˝awy trwa co najmniej
5 lat, a w przypadku ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorców — co najmniej 3 lata, liczàc od przewidy-
wanego terminu zakoƒczenia nowej inwestycji;

6) cenà nabycia aktywów innych ni˝ grunty, budynki
i budowle obj´te najmem lub dzier˝awà, w przy-
padku gdy najem lub dzier˝awa ma postaç leasin-
gu finansowego oraz obejmuje zobowiàzanie do
nabycia aktywów z dniem up∏ywu okresu najmu
lub dzier˝awy.

2. W przypadku przedsi´biorców innych ni˝ mali
i Êredni koszty inwestycji okreÊlone w ust. 1 pkt 4
uwzgl´dnia si´ w kosztach kwalifikujàcych si´ do ob-
j´cia pomocà w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 50 %
wartoÊci kosztów, o których mowa w ust. 1.

3. WartoÊci niematerialne i prawne powinny spe∏-
niaç ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) b´dà wykorzystane przez przedsi´biorc´ otrzymu-
jàcego pomoc regionalnà wy∏àcznie w przedsi´-
biorstwie, na rzecz którego przedsi´biorca otrzy-
muje wsparcie, oraz b´dà uj´te w aktywach tego
przedsi´biorstwa i pozostanà w nim przez okres
co najmniej 5 lat, a w przypadku przedsi´biorcy
ma∏ego lub Êredniego — przez okres co najmniej
3 lat;

2) b´dà nabyte od osoby trzeciej na warunkach nie-
odbiegajàcych od normalnych praktyk inwestycyj-
nych;

3) b´dà podlegaç amortyzacji zgodnie z przepisami
o podatku dochodowym.

4. Cen´ nabycia i koszt wytworzenia Êrodków
trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych
ustala si´ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzeÊ-
nia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694, z póên. zm.5)).

5. W przypadku przedsi´biorcy prowadzàcego
dzia∏alnoÊç gospodarczà w sektorze transportu wy-
datki na zakup Êrodków transportu nie kwalifikujà si´
do obj´cia pomocà.

6. W przypadku gdy przed zakupem przedsi´bior-
stwa, w stosunku do jego sk∏adników udzielono ju˝
pomocy publicznej, cena zakupu tych sk∏adników nie
zalicza si´ do kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà.

7. Ârodki trwa∏e, o których mowa w ust. 1 pkt 2, za-
kupione przez przedsi´biorc´ innego ni˝ ma∏y i Êred-
ni, majà byç nowe.

8. Minimalna wysokoÊç kosztów inwestycyjnych,
o których mowa w ust. 1, wynosi 100 tys. euro wed∏ug
kursu og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski
z dnia udzielenia zezwolenia.

§ 7. 1. Koszty inwestycji oraz wielkoÊç pomocy sà
dyskontowane na dzieƒ uzyskania zezwolenia.

2. Do dyskontowania wydatków poniesionych
przed dniem 1 lutego 1998 r. stosuje si´ Êredniomie-
si´cznà stop´ szeÊciomiesi´cznego kredytu udzielane-
go na warszawskim rynku mi´dzybankowym (WIBOR)
ze stycznia 1998 r.

3. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydat-
ków poniesionych w okresie od dnia 1 lutego 1998 r.
do dnia 31 sierpnia 2004 r. stosuje si´ Êredniomie-
si´czne stopy szeÊciomiesi´cznego kredytu udzielane-
go na warszawskim rynku mi´dzybankowym (WIBOR),
notowane w miesiàcach poprzedzajàcych miesiàc,
w którym przedsi´biorca poniós∏ wydatek lub otrzy-
ma∏ pomoc.

4. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydat-
ków poniesionych w okresie od dnia 1 wrzeÊnia
2004 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. stosuje si´ okreÊlo-
ne przez Komisj´ Europejskà stopy referencyjne dla
Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydat-
ków poniesionych od dnia 1 lipca 2008 r. stosuje si´
okreÊlone dla Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisj´
Europejskà stopy bazowe powi´kszone o 100 punk-
tów bazowych.
———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144,
poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 i Nr 223,
poz. 1466.



Dziennik Ustaw Nr 232 — 12986 — Poz. 1548

6. Zdyskontowanà wartoÊç poniesionych wydat-
ków i otrzymanej pomocy okreÊla si´ wed∏ug wzoru:

n 1 1 1
PV = F x  Π ———— = F x ———— x ———— x  ...

i = 1 1 + ri/12 1 + r1/12 1 + r2/12

1
... x ————,

1 + rn/12

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

PV — zdyskontowanà, na dzieƒ wydania zezwolenia,
wartoÊç poniesionych wydatków lub otrzyma-
nej pomocy,

F — wartoÊç poniesionych wydatków z dnia ich po-
niesienia lub otrzymanej pomocy z dnia jej
otrzymania,

i — kolejny miesi´czny okres dyskontowania,

ri — stop´ dyskonta, o której mowa odpowiednio
w ust. 2—5, wyra˝onà w u∏amku dziesi´tnym,
w∏aÊciwà dla i-tego okresu dyskontowania,

n — liczb´ miesi´cy, jaka up∏yn´∏a od dnia uzyska-
nia zezwolenia na dzia∏alnoÊç w strefie do dnia
poniesienia wydatków lub dnia otrzymania po-
mocy, przy czym:

— dniem poniesienia wydatku jest ostatni dzieƒ
miesiàca, w którym poniesiono wydatek,

— dniem otrzymania pomocy jest ostatni dzieƒ
miesiàca, w którym udzielono pomocy w ro-
zumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o post´powaniu w sprawach dotyczàcych
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59,
poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585),

— dniem uzyskania zezwolenia jest ostatni
dzieƒ miesiàca, w którym wydano zezwole-
nie.

§ 8. Do przedsi´biorcy, który posiada zezwolenie
wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego roz-
porzàdzenia, stosuje si´ dotychczasowe warunki
udzielania pomocy regionalnej.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
30 grudnia 2008 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


