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WSPARCIE DLA CEO, CFO, TAX MENEDŻERA

Polska Strefa Inwestycji - nowa ulga
podatkowa na inwestycje w całej Polsce!
Przedsiębiorco, jeżeli planujesz poniesienie wydatków
inwestycyjnych lub będziesz tworzył nowe miejsca pracy,
sprawdź czy możesz ubiegać się o ulgę podatkową.

Fakty
Ulga podatkowa, czyli niezapłacony podatek CIT/PIT, dostępna:

W wysokości do 70%
poniesionych wydatków
inwestycyjnych lub dwuletnich
kosztów pracy.

Na podstawie wniosku (brak
rund aplikacyjnych) oraz
wydanej decyzji o wsparciu.

W każdej lokalizacji
w Polsce.

Na 10,12 lub 15 lat
w zależności od lokalizacji.

Nowe możliwości
Ulga podatkowa jest dostępna dla przedsiębiorców zarówno z sektora produkcyjnego, jak i usług nowoczesnych (np. IT, gry
komputerowe, finansowe, przetwarzanie danych, doradcze, inżynieryjne czy specjalistyczne projektowanie).
Podstawowymi warunkami uzyskania ulgi podatkowej są:
Zadeklarowanie minimalnej wartości wydatków inwestycyjnych
(lub dwuletnich kosztów pracy nowych pracowników) w
wysokości od 200 tys. zł do 100 mln zł w zależności od
lokalizacji oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Spełnienie kryteriów jakościowych.

Wartość ulgi podatkowej przyznana przedsiębiorcy jest liczona zgodnie ze wzorem:
Koszty kwalifikowane (wydatki inwestycyjne lub dwuletnie koszty wynagrodzeń oraz składek społecznych nowych
pracowników) x intensywność pomocy (przedział: 10 - 70%) = wartość ulgi podatkowej (czyli niezapłacony podatek CIT / PIT)

Jak możemy Ci pomóc?
Krok 1

Krok 2

Analiza kwalifikowalności projektu
do uzyskania ulgi podatkowej

Przygotowanie i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji
o wsparciu wraz z wymaganymi załącznikami

►►

Planowanie koncepcji inwestycji pod kątem wymagań
Polskiej Strefy Inwestycji.

►►

Weryfikacja spełnienia kryteriów ilościowych oraz
jakościowych.

►►

Weryfikacja kwalifikowalności wydatków.

►►

Kalkulacja korzyści oraz analiza ryzyk i obowiązków.

►►

Kompleksowe przygotowanie wniosku wraz z załącznikami.

Krok 3

Krok 4

Ocena projektu oraz wydanie decyzji
o wsparciu przez instytucję publiczną

Korzystanie z ulgi

►►

Przygotowanie dodatkowych wyjaśnień w toku procedury
oceny wniosku.

►►

Negocjacje warunków decyzji o wsparciu.

►►

Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące wszelkich
aspektów technicznych związanych z korzystaniem z ulgi
podatkowej.

►►

Rozliczenie inwestycji – weryfikacja wydatków
kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz wypełnienia
tzw. kryteriów jakościowych, kalkulacja dyskonta, kumulacja
z pomocą z innych źródeł.

►►

Wsparcie w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych
wynikających z korzystania z ulgi.

►►

Wsparcie w procedurach zmiany decyzji o wsparciu
(przykładowo w przypadku utrudnień w wypełnieniu jej
warunków, poszerzeniu zakresu działalności o nowe kody
PKWIU).

Korzyści ze współpracy z EY
►►

Maksymalizuje szanse na uzyskanie wsparcia w formie ulgi
podatkowej na przyszłe inwestycje.

►►

Gwarantuje dostęp do kompleksowej obsługi ekspertów
zajmujących się zagadnieniami z zakresu pomocy publicznej,
podatków oraz zagadnień proceduralnych, na wszystkich
etapach ubiegania o zwolnienie podatkowe oraz korzystania
z niego.

Nasze sukcesy
Uzyskaliśmy dla naszych klientów ponad 120 zezwoleń
oraz decyzji o wsparciu dotyczących inwestycji
w specjalnych strefach ekonomicznych oraz Polskiej
Strefie Inwestycji na projekty o łącznej wartości
przekraczającej 10,5 mld PLN. Obsługujemy na bieżąco
ponad 100 inwestorów prowadzących działalność w SSE
oraz w Polskiej Strefie Inwestycji.
Projekty naszych klientów wygenerowały inwestycje o łącznej
wartości prawie 20,5 mld PLN oraz pomogły stworzyć ponad
42.000 nowych miejsc pracy.

Nasz zespół
Jesteśmy autorami:
►►

Książki pt. „Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia
działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych”,
pierwszej praktycznej książki na temat działania SSE na
polskim rynku.

►►

Raportu: „Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku
- analiza dotychczasowej działalności oraz perspektywy
funkcjonowania.”, na podstawie którego podjęto decyzję
o przedłużeniu okresu funkcjonowania SSE do 2026 r.

„Dokument ma charakter orientacyjny, a zawarte w nim dane nie powinny zastąpić analizy problemu lub profesjonalnego
osądu. EY nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie
niniejszej publikacji. Zalecamy, by wszelkie przedmiotowe kwestie były konsultowane z doradcą. Informacje, zakres usług
oraz cena zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz 66¹ kodeksu cywilnego”
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