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Propozycja współpracy 
 

Listopad 2018 r. 

 

ULGA PODATKOWA NA WSPARCIE NOWYCH INWESTYCJI 

W czerwcu 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji (UWNI) 

a 5 września rozporządzenie wykonawcze otwierające drogę do składania aplikacji. 

Dla przedsiębiorców oznacza to możliwość uzyskania do 15 lat zwolnienia podatkowego 

w CIT lub PIT, którego zakres i skala są porównywalne z regulacjami o Specjalnych 

Strefach Ekonomicznych (SSE). 

Obecny system SSE to w warunkach europejskich stosunkowo hojna zachęta inwestycyjna, jednak z wyraźnym 

ograniczeniem terytorialnym. Zwolnienia podatkowe dotyczą tylko przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą na terenie SSE. UWNI likwiduje ten warunek. Inwestorzy uzyskali zatem już dziś dostęp do równie 

znaczących, ale bardziej elastycznych ulg podatkowych z możliwością ich wykorzystywania także po 2026 r., 

kiedy to wygaszone zostaną SSE. 

ISTOTA ULGI 

PODATKOWEJ WG 

UWNI 

◼ Podstawą uzyskania ulgi jest decyzja o wsparciu wydana przez Ministerstwo 

Inwestycji i Rozwoju. 

◼ Ulga może być wykorzystywana przez maksymalnie 15 lat. 

◼ Kwota ulgi, tj. odliczenia od podatku CIT lub PIT, to równowartość kwalifikowanych 

kosztów inwestycji lub 2-letnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników. 

◼ O możliwości uzyskania decyzji o wsparciu decyduje spełnienie: 

◼ kryteriów jakościowych  

◼ kryteriów ilościowych. 

◼ Kryteria jakościowe polegają na konieczności zebrania min. 4 do 6 punktów dla 

danego projektu inwestycyjnego. Punkty przyznawane są m.in. za przynależność 

inwestycji do pożądanych sektorów (np. IT, elektronika), alokację funkcji badawczo-

rozwojowych, tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy, ale także za lokalizację 

projektu w słabiej rozwiniętych regionach kraju. Kryteria jakościowe ustala się 

odrębnie dla inwestycji przemysłowych i usługowych. 

◼ Kryteria ilościowe dotyczą minimalnej nakładów inwestycyjnych, jakie musi ponieść 

przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie. Wyjściowo próg ten wynosi 100 mln PLN, 

ale może ulec obniżeniu nawet do 2 mln PLN w zależności od lokalizacji inwestycji, 

wielkości przedsiębiorstwa i innych czynników. 

◼ Przyznane wsparcie wraz z ewentualnymi innymi typami pomocy publicznej, 

z jakich może korzystać podatnik, nie może przekroczyć limitów pomocy 

publicznych wynikających z prawa UE. 

CO OZNACZA UWNI 

DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW? 

Nowa ulga podatkowa jest adresowana do bardzo szerokiego kręgu przedsiębiorców. 

Choć promuje przedsiębiorstwa mniejsze oraz słabiej rozwinięte regiony, przy 

znacznych nakładach inwestycyjnych mogą się o nią ubiegać inwestorzy z bardzo wielu 

gałęzi gospodarki, przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne, działające w dowolnym 

regionie (wyjątkiem jest dyskryminacja pewnych typów inwestycji w województwie 

mazowieckim). 
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CO PROPONUJE TPA? 

W świetle nowych regulacji, każdą większą decyzję inwestycyjną, modernizacyjną lub polegającą na istotnym 

zwiększeniu zatrudnienia, warto poprzedzić analizą możliwości uzyskania wsparcia na gruncie UWNI. Analiza taka 

nie wymaga znacznego nakładu finansowego i czasowego. 

TPA Poland proponuje Państwu wykonanie analizy możliwości uzyskania wsparcia w układzie 3-etapowym: 

 
 

 

 

Wstępna kwalifikacja projektu inwestycyjnego 

pod względem kryteriów wykluczających 

wsparcie. 

 

 

 

Wstępna ocena możliwości spełnienia 

kryteriów jakościowych i ilościowych. 

 

 

Ostateczne studium wykonalności w zakresie 

uzyskania wsparcia wraz z symulacją 

przepływów pieniężnych. 

 

 

W przypadku pozytywnej rekomendacji z Etapu 3, oferujemy inwestorom 

pełną obsługę w postępowaniu administracyjnym związanym 

z uzyskaniem decyzji o wsparciu. 

UWAGA Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i ma 

charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie prezentowanych 

informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii ekspertów TPA Poland. 

KONTAKT 

 

Dr Wojciech Sztuba 

Partner zarządzający, doradca podatkowy 

TPA Poland 

+48 604 966 422 

wojciech.sztuba@tpa-group.pl 

 

TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 11 państwach Europy Środkowej 
i Południowo-Wschodniej.  

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym 
efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, audytu finansowego, corporate finance, 
outsourcingu księgowego i administracji płacowej, a także doradztwa personalnego. 

Naturalnym uzupełnieniem naszych interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą od 2018 r. oferujemy pod marką Baker Tilly 
Woroszylska Legal. Zespół kancelarii tworzą prawnicy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem transakcyjnym, procesowym 
i doradczym.  

TPA Poland oraz Baker Tilly Woroszylska Legal są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce - jednej z największych 
globalnych sieci niezależnych firm doradczych. Jako członek Baker Tilly International, łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi 
„one-stop-shop” z lokalną ekspertyzą i zasięgiem międzynarodowej grupy doradczej. 

www.tpa-group.pl | www.bakertilly.pl 
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