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Szanowni Państwo,
od wydania pierwszego zezwolenia strefowego w 1996 r. firmy działające w specjal-

nych strefach ekonomicznych zainwestowały ok. 100 mld zł i utworzyły ponad 200 tys. 
nowych miejsc pracy. W sumie na terenach stref pracuje około 300 tys. osób, co potwier-
dza skuteczność tego instrumentu wsparcia nowych inwestycji podejmowanych zarówno 
przez polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorców. 

Firmy zagraniczne, które decydują się realizować swoje projekty na obszarze SSE, 
transferują do Polski nowe technologie produkcji i innowacyjne systemy metod zarzą-
dzania. Poprzez te działania podnosi się poziom konkurencyjności naszego kraju na are-
nie międzynarodowej. 

Ministerstwo Gospodarki podejmuje intensywne starania zmierzające do dalszego 
zwiększania atrakcyjności stref. Jestem przekonana, iż wydłużenie działalności SSE do 
2026 r. spowoduje, że nadal będą one ważną zachętą inwestycyjną, przyczyniającą się 
przede wszystkim do zwiększonego napływu do Polski kapitału zagranicznego. 

Wymiernym efektem naszych działań jest również nowelizacja ustawy o specjalnych 
strefach ekonomicznych, która umożliwia m.in. wcześniejsze złożenie wniosku o przy-
znanie pomocy publicznej do ministra gospodarki przez dużego przedsiębiorcę, który pla-
nuje inwestycję na gruntach nieobjętych jeszcze strefą w dniu składania wniosku. Ustawa 
wprowadza również jednolite zasady zmiany zezwolenia, bez względu na datę jego wyda-
nia. Ponadto rozszerza katalog zadań zarządzających specjalnymi strefami o współpracę 
ze szkołami ponadgminazjalnymi i wyższymi w celu dostosowania ich oferty edukacyj-
nej i programów do potrzeb pracodawców. Promowane będzie również tworzenie struk-
tur klastrowych.

Nastąpiła także zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów, których spełnienie umoż-
liwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną.  Wymagania dotyczące 
wysokości „stopy bezrobocia” zostały obniżone na okres do końca 2016 r., co umożliwia 
objęcie strefą w większym zakresie prywatnych gruntów. W powiatach o stopie bezro-
bocia równej lub niższej od średniej krajowej progi zmniejszono o 20%, natomiast w po-
zostałych o 30%. 

Nie można zapominać o dodatkowych możliwościach dofinansowania działalności 
w SSE ze środków unijnych przy spełnieniu przez przedsiębiorców stosownych wyma-
gań. Takie możliwości daje m.in. Program Inteligentny Rozwój, z którego środki przede 
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wszystkim zostaną przeznaczone na badania, rozwój i innowacje. Na ten program  prze-
widziano ponad 8,6 mld euro. 

Mając na uwadze znaczące zmiany w przepisach i programach unijnych, z zadowole-
niem przyjęłam informację o opracowaniu publikacji zgodnej z aktualnym stanem praw-
nym oraz wskazującej na dodatkowe możliwości pozyskania finansowania dla działalności 
strefowej. Niewątpliwym atutem przedmiotowej książki jest także wnikliwa, oparta na 
bieżącej wykładni przepisów analiza zagadnień związanych z rozliczeniami podatkowymi 
w SSE oraz przedstawienie zasad dyskontowania pomocy publicznej, gdyż tylko prawi-
dłowe obliczenia w tych obszarach pozwalają na pełne skorzystanie z preferencji, jakie 
daje specjalna strefa ekonomiczna.

Jestem przekonana, iż publikacja ta pozwoli w jeszcze większym stopniu wykorzystać 
możliwości wynikające z prowadzenia działalności na terenie specjalnych stref ekono-
micznych, jak również zachęci nowe podmioty do podjęcia aktywności na tych terenach.

Życzę owocnej lektury!

Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik
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Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione, niezamieszkałe części tery-
torium naszego kraju, w ramach których może być prowadzona działalność gospodarcza 
na zasadach określonych w ustawie z 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-
nych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 282). Obecnie w Polsce znajduje się 14 takich stref i są one 
ewenementem. Nie spotyka się ich w innych krajach UE.

Zwolnienia z podatku dochodowego oraz dostępność atrakcyjnych dla prowadzenia 
działalności gospodarczej gruntów to tylko niektóre zachęty inwestycyjne oferowane na te-
renach SSE. Sprawiają one, że strefy tworzą jedne z najatrakcyjniejszych w Europie miejsc 
dla prowadzenia biznesu. Podejmowanie działalności strefowej przynosi wymierne korzyści 
nie tylko przedsiębiorcom, wpływa ono pozytywnie również na rozwój naszego kraju. Stąd 
m.in. przyjęcie w dniu 23.7.2013 r. przez Radę Ministrów rozporządzeń, którymi wydłużo-
no funkcjonowanie poszczególnych Specjalnych Stref Ekonomicznych do 2026 r. Powyż-
szy termin dotyczy zarówno obecnych, jak i nowych inwestorów. 

Z drugiej strony, przedsiębiorcy podejmujący działalność strefową muszą zmierzyć 
się z regulacjami prawnymi i podatkowymi, które nie zawsze są jednoznaczne i powodują 
wątpliwości interpretacyjne. Aby w pełni skorzystać z dostępnych przywilejów, koniecz-
na jest znajomość nie tylko obowiązujących przepisów prawnych, lecz przede wszystkim 
praktyki ich stosowania przez organy administracyjne i podatkowe oraz wykładni sądowej. 

Autorzy publikacji od lat wspierają klientów, zarówno podejmujących, jak i prowa-
dzących już działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Nasze działania 
dotyczą m.in.:
– pomocy w wyborze optymalnego dla danej działalności miejsca pod inwestycję,
– podejmowania kontaktu z zarządzającymi SSE i pomocy w negocjacjach warunków 

zezwolenia,
– wsparcia w procesie poszerzania SSE pod planowane przez klientów inwestycje,
– analizy problemów prawno-podatkowych związanych z działalnością na terenie SSE,
– formułowania i składania zapytań do właściwych organów administracji publicznej.

Mając na celu „oswojenie” stref, stworzyliśmy opracowanie zbiorowe, w którym – 
opierając się na naszych doświadczeniach – prezentujemy kluczowe zagadnienia związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Wybór 
tematów został podyktowany problemami, z którymi najczęściej spotykają się nasi Klienci 
prowadzący i rozszerzający działalność strefową lub podejmujący ją po raz pierwszy. Niniej-
sza książka stanowi analizę praktycznych zagadnień prawno-podatkowych oraz bilansowych. 
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Podjęliśmy starania, aby nasza publikacja wypełniła istniejącą lukę na rynku wydawni-
czym. Jest to pozycja oparta na obowiązującym stanie prawnym oraz prezentująca aktual-
ne stanowiska organów administracyjnych i podatkowych w kwestii wykładni przepisów. 

Przedstawiamy Państwu procedurę uzyskania zezwolenia strefowego, jak również 
przesłanki jego utraty. Ponadto wskazujemy zasady sukcesji zezwolenia oraz możliwo-
ści jego zmiany (rozdział I). Zwracamy uwagę na różny sposób wykładni treści zezwo-
lenia na prowadzenie działalności na terenie SSE przez organy administracji publicznej 
oraz organy podatkowe (rozdział II). Opisujemy, na czym polega wydzielenie działalno-
ści strefowej oraz w jaki sposób powinny być prowadzone rozliczenia międzyzakładowe. 
W licznych przykładach definiujemy działalność pomocniczą (rozdział III). Wskazujemy 
istotę oraz zasady dyskontowania (rozdział IV). Przedstawiamy sposób kwalifikacji wy-
datków inwestycyjnych, metody amortyzacji środków trwałych oraz możliwości zbycia/
likwidacji/przesunięcia majątku (rozdział V). Opisujemy także konsekwencje podatko-
we korzystania z usług podwykonawców w ramach działalności strefowej (rozdział VI). 
W dalszej części poruszamy problematykę podatkowego rozliczania przychodów i kosz-
tów finansowych związanych m.in. z różnicami kursowymi, prowadzeniem rachunków 
bankowych, zawieraniem oraz realizowaniem kontraktów terminowych, umowami porę-
czenia oraz gwarancji (rozdział VII). Wskazujemy na prawne i podatkowe aspekty gospo-
darki odpadami w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (rozdział VIII) oraz na problematykę 
związaną ze stratą wygenerowaną przez przedsiębiorcę na działalności strefowej i moż-
liwości obniżenia o nią dochodu w trakcie obowiązywania zezwolenia na prowadzenie 
działalności w SSE, a także po jego cofnięciu (rozdział IX).

Następnie przedstawiamy sposoby wyceny przepływów międzyzakładowych oraz 
wskazujemy, jak powinny być dokumentowane transakcje w ramach grupy kapitałowej 
(rozdział X).

Opisujemy także implikacje podatkowe związane z wypłatą zysków ze spółki strefowej 
na rzecz udziałowca zagranicznego (rozdział XI). Dodatkowo analizujemy pozastrefowe 
źródła pomocy publicznej, przeznaczonej na działalność badawczo-rozwojową. Wska-
zujemy, w jaki sposób firmy prowadzące działalność na obszarze Specjalnych Stref Eko-
nomicznych mogą korzystać z mechanizmów dotacji, aby skutecznie rozwijać i wdrażać 
innowacje o charakterze produktowym, technologicznym i procesowym (rozdział XII).  

Na koniec poruszamy zagadnienie odroczonego podatku dochodowego w jednostkach 
działających w SSE, wskazując na zasady tworzenia odroczonego podatku dochodowe-
go oraz ujęcia go w sprawozdaniu finansowym jednostki działającej w SSE. Omówione 
zostało również zagadnienie premii inwestycyjnej w SEE oraz jej wpływ na odroczony 
podatek dochodowy (rozdział XIII). 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury!
Dorota Białas


