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DLA BIZNESU 
 

Polska Strefa Inwestycji szansą na wysokie ulgi 
podatkowe 

 

W związku z sygnalizowanym przez Państwa      
zainteresowaniem dotyczącym specjalnych stref    
ekonomicznych, chcielibyśmy przybliżyć Państwu temat     
Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). Jest to ustawowy       
instrument wsparcia dla przedsiębiorstw planujących     
nowe inwestycje. W jego ramach przedsiębiorcy      
otrzymują od 10 do 15 lat na zrealizowanie inwestycji i          
skorzystanie z ulgi podatkowej, niezależnie od wielkości       
firmy. Co więcej, inwestycja może być usytuowana       
gdziekolwiek (nie tylko na terenie dotychczasowych      
specjalnych stref ekonomicznych). 
 
Pomoc przyznawana w ramach PSI podobna jest do        
znanych przez dużą część przedsiębiorców dotacji      
unijnych, z tym że wsparcie uzyskuje się w formie ulgi          
podatkowej. Niemniej jednak jego wysokość określona jest       
zasadniczo na tym samym poziomie jak w ramach dotacji         
UE, co wynika z przepisów o maksymalnej intensywności        
wsparcia. Procedury przyznawania są jednak łatwiejsze -       
program nie ma charakteru konkursowego, należy spełnić       
określone wymagania.  

Na jaką inwestycję można uzyskać ulgę 

Ulgę można otrzymać na utworzenie nowego      
przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej,    
wprowadzenie nowych produktów, zmianę procesu     
produkcyjnego.  

Wysokość i długość ulgi podatkowej  

Wysokość i długość ulgi zależy przede wszystkim od        
regionu, w którym przeprowadzana jest inwestycja,      
Zestawienie znajdą Państwo TUTAJ. Poniżej     
prezentujemy warunki dla Małopolski: 

35%  nakładów inwestycyjnych - duże firmy,  

45%  nakładów inwestycyjnych - średnie,  

55% nakładów inwestycyjnych - małe i mikro.  

Ulga dotyczy jedynie podatku wygenerowanego z nowej       
inwestycji. Limit zwolnienia z podatku dochodowego      
liczony jest jako procent od: 

● kosztów nowej inwestycji (poniesionych    
nakładów inwestycyjnych), lub 

● 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych    
pracowników  

Długość ulgi podatkowej: 12 lat (od dnia uzyskania        
pozytywnej decyzji) 

Jakie projekty mogą otrzymać pomoc publiczną 

Pomoc mogą uzyskać firmy z sektora nowoczesnych       
usług lub przemysłu z wyjątkiem produkcji alkoholu,       
wyrobów tytoniowych, stali, energii elektrycznej i gazu.       
Pomocy publicznej nie mogą otrzymać firmy prowadzące       
m.in. działalność gospodarczą w zakresie handlu      
hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych       
oraz prowadzenia ośrodków gier. Część firm świadczących       
usługi może także uzyskać wsparcie, są to: usługi        
informatyczne, B+R, księgowość, centra telefoniczne,     
usługi architektoniczne i inżynieryjne. 

Projekt inwestycyjny musi spełnić określone kryteria      
ilościowe i jakościowe, aby otrzymać pomoc publiczną.       
Kryteria ilościowe (konieczna do poniesienia wysokość      
nakładów inwestycyjnych) są uzależnione od stopy      
bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie       
realizowana, od miejsca inwestycji oraz od wielkości       
przedsiębiorstwa. 

Minimalne nakłady inwestycyjne 

Inwestycja musi zdobyć ponadto 5 pkt. (na 10        
możliwych) w kryteriach jakościowych (każde spełnione      
kryterium to 1 pkt., każde jest spełnione na bazie         
oświadczenia). Szczegółowe kryteria jakościowe i ich      
punktację znajdą Państwo TUTAJ 

Minimalne nakłady inwestycyjne PSI w Małopolsce.      
Pobierz tabelę. 

● minimalne nakłady inwestycyjne dużych firm –      
od 10 mln zł do 100 mln zł 

● minimalne nakłady inwestycyjne średnich firm –      
od 2 mln zł do 20 mln zł 
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http://www.biznes.gov.pl/pl/inwestycje
https://www.biznes.gov.pl/pl/inwestycje/na-czym-polega-ulga
https://media.biznes.gov.pl/v1/files/sites/74/Kryteria%20jako%C5%9Bciowe.pdf
https://www.kpt.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/10/progi-psi-2020-2021.pdf
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● minimalne nakłady inwestycyjne małych firm –      
od 500 tys.  zł do 5 mln 

● minimalne nakłady inwestycyjne   
mikroprzedsiębiorstw – od 200 tys. zł do 2 mln zł  

UWAGA! W średnich miastach tracących funkcje      
społeczno-gospodarcze oraz w gminach graniczących z      
takimi miastami, minimalne nakłady inwestycyjne     
wynoszą odpowiednio: 10 mln. zł/ duża firma, 2 mln zł/          
średnia firma, 500 000 zł/ mała firma, 200 000 zł/mikro. 

Dotyczy to następujących miast na obszarze zarządzanym       
przez KPT(Małopolska): 

● Chrzanów 
● Gorlice 
● Nowy Sącz 
● Nowy Targ 
● Tarnów 
● Zakopane 
● Jędrzejów 

UWAGA! Wnioski wraz z biznesplanem z terenu       
Małopolski składa się do Krakowskiego Parku      
Technologicznego. Można to również zrobić poprzez      
Centrum Business in Małopolska - jest to wspólna        
inicjatywa Krakowskiego Parku Technologicznego,    
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, oraz      
Województwa Małopolskiego, prowadząca zintegrowany    
system obsługi inwestorów. 

O szczegóły PSI możecie pytać:  
 
Maciej Knych, tel. 784-691-892 
E-mail: maciek.k@jesiolowscy.com.pl 

Przykładowe wyliczenie korzyści 

Poniżej prezentujemy przykładowe wyliczenie korzyści z      
udziału w PSI dla średniego przedsiębiorstwa: 

 

Podsumowanie po 12 latach: 

 

Pełną tabelę z wyliczeniami znajdą Państwo TUTAJ 

 

Źródło : www.biznes.gov.pl/pl/inwestycje 
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Założenia Wartość 

Nakłady 20 mln 

Długość inwestycji 12 lat 

Przychody operacyjne 5,0 mln /rok 

Koszty operacyjne, w tym 
amortyzacja  

2,7 mln/rok 

Inflacja 2% 

Podsumowanie Wartość 

IRR bez ulgi  12,7% 

IRR z ulgą  15,4% 

Skumulowana korzyść 
gotówkowa 

5,03 mln zł  
(25% nakładów) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15vcFas1eWUQmhl7Oyu-L7-5vqIfSvqfc/edit#gid=1404270357
https://www.biznes.gov.pl/pl/inwestycje

