
Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Sp. z o.o.

w powiecie starogardzkim
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1.6 mld zł

zadeklarowanych utrzymanych 
miejsc pracy

decyzji dla polskich firm

zadeklarowanych nowych 
miejsc pracy

zadeklarowanych nakładów 
inwestycyjnych

decyzji dla MŚP

decyzji o wsparciu

2020 - wyniki

48
34

29

6849 710

ponad



KAŻDY nowy inwestor
KAŻDY lokalny przedsiębiorca

według nowych zasad może ubiegać się o zwolnienie z podatku dochodowego 
na nowy projekt inwestycyjny na okres 12 lub 15 lat 



Na co można uzyskać wsparcie?
Zwolnienie podatkowe można uzyskać z tytułu poniesienia nakładów na:
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Aby uzyskać wsparcie w formie zwolnienia z podatku 
dochodowego należy spełnić:
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Kryteria ilościowe
dla przedsiębiorców w powiecie 
tczewskim
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Średni przedsiębiorca, który po uzyskaniu decyzji 
o wsparciu poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości 12 mln zł 

na rozbudowę swojego zakładu, nie zapłaci podatku 
dochodowego w wysokości 5,4 mln zł (45% z 12 mln zł) 

do momentu wykorzystania puli pomocy lub do upłynięcia terminu 
obowiązywania decyzji o wsparciu (12 lub 15 lat).

Przykład:
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1. kosztem związanym z nabyciem gruntów lub prawa ich
użytkowania wieczystego,

2. ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie
środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z
odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika i
zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych,

3. kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków
trwałych,

4. ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych
z transferem technologii przez nabycie praw patentowych,
licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej (…)

5. kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów,
budynków i budowli (…)

6. ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle
objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub
dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje
zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu
najmu lub dzierżawy

§ 8. 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na                       
nowe inwestycje zalicza się koszty będące:



Mapa Pomocy Regionalnej

2014 – 2021 od 2022 

35% - duże
45% - średnie 
55% - małe i mikro

30% - duże
40% - średnie 
50% - małe i mikro



Działalności wyłączone
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Jak ubiegać się o wsparcie ?
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www.strefa.gda.pl

ul. Trzy Lipy 3, 80-175 Gdańsk

Kontakt

Anna Korczak – Specjalista ds. pozyskiwania inwestorów oraz współpracy międzynarodowej

669 507 010

a.korczak@strefa.gda.pl


