Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) jest to wyodrębniona administracyjnie część
terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na
preferencyjnych warunkach. SSE to miejsce podlegające specjalnemu, ulgowemu
traktowaniu podatkowemu, gdzie przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą
na specjalnie przygotowanym terenie i prowadzić ją nie płacąc podatku dochodowego lub
płacąc go w pomniejszonej kwocie.
Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w jednej ze Stref, dochody które
uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od
podatku dochodowego (CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycznych,
w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej).
W SSE przedsiębiorca może otrzymać następujące przywileje:
•

zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT),

•

działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie,

•

darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją,

•

zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin)

Zwolnienia z podatku dochodowego przyznawane w SSE stanowią tzw. regionalną
pomoc publiczną, która służy przyspieszeniu rozwoju najsłabiej rozwiniętych regionów
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Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jedną z 14 i pierwszą co do wielkości
Strefą istniejącą na terenie Polski.
KSSE składa się z 4 podstref (gliwickiej, jastrzębsko-żorskiej, sosnowiecko-dąbrowskiej
oraz tyskiej). Na jej terenie działa ponad 300 podmiotów z dziedziny produkcji, logistyki
oraz handlu. Najbardziej znane to firmy to zakłady Opla oraz Fiata. Dodatkowo należy tu
wymienić Electrolux, Kalmet, Mecalux, Roca, Rehau.
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Ekonomicznych, podmioty działające na terenie Strefy mają prawo do ubiegania się
o pomoc publiczną. Dochody uzyskane przez firmę działającą w SSE zwolnione będą
z podatku dochodowego. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą regionalną,
czyli
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podatkowego mogą być:
•

Koszty nowej inwestycji (w tym na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2008 roku – Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r. – za koszty
kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się również koszty związane
z najmem - § 6.1. rozporządzenia)

•

Koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników

Dopuszczalna wysokość pomocy regionalnej jaką może uzyskać przedsiębiorca na terenie
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wynosi:
•

40% dla dużych przedsiębiorstw

•

50% dla średnich przedsiębiorstw – zatrudniających mniej niż 250 pracowników
i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro a/lub całkowity bilans
nie przekracza 43 milionów euro

•

60%

dla

małych

przedsiębiorstw

–

zatrudniających

mniej

niż

50 pracowników, których roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 10
milionów euro

Dzięki wspomnianym wcześniej zapisom w Rozporządzeniu Radu Ministrów z dnia
10 grudnia ur., rozpoczęcie działalności na terenie Strefy (a tym samym możliwość
korzystania z ulg podatkowych) nie wymaga żadnych nakładów czasowych czy
inwestycyjnych. Wystarczy podpisać umowę najmu i wziąć udział w rokowaniach
z Zarządem Strefy. Poniżej przedstawiamy harmonogram uzyskania zezwolenia na
podjęcie działalności oraz ulg w podatku.

