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ZWOLNIENIE PODATKOWE
JAKO FORMA WSPIERANIA INWESTYCJI
– PRZYPADEK SPECJALNYCH STREF
EKONOMICZNYCH W POLSCE
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest ocena efektywności zwolnienia podatkowego
jako instrumentu proinwestycyjnego, dostępnego dla przedsiębiorców działających na terenie
specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Wymagało to porównania utraconych wpływów
do budżetu państwa z tytułu zwolnień z podatku dochodowego przedsiębiorców działających
na terenie SSE i spółek zarządzających strefami z wartością inwestycji poczynionych w strefach przez przedsiębiorców oraz porównania utraconych wpływów budżetowych z podatków
dochodowych z dodatkowymi wpływami budżetowymi, będącymi efektem zatrudnienia pracowników w firmach działających na terenie stref. Dostępne dane pozwalają stwierdzić, że
przy inwestycjach zrealizowanych w SSE do roku 2010 o wartości ponad 73 mld zł, utracone
wpływy do budżetu państwa w latach 1998-2010 wyniosły 8,8 mld zł. Oznacza to, że każda
złotówka zwolnienia podatkowego przyniosła nową inwestycję o wartości ponad 8 zł. W latach 1998-2003 wpływy budżetowe, wynikające z zatrudniania pracowników w firmach na
obszarze SSE, stanowiły od 80% do 95% wartości udzielonej tym przedsiębiorstwom pomocy
publicznej. W latach 2004-2010, w związku z ciągłym wzrostem liczby pracowników, wpływy budżetowe związane z ich zatrudnieniem znacząco przewyższyły utracone dochody budżetu państwa z tytułu zwolnień podatkowych w SSE.
Słowa kluczowe: specjalna strefa ekonomiczna, inwestycje, zwolnienie podatkowe.

1. Wstęp
Idea specjalnych stref ekonomicznych (SSE), polegająca na wydzieleniu – na skutek
przyjętych rozwiązań prawnych – obszaru na terytorium danego państwa i wprowadzeniu tam korzystniejszych niż gdzie indziej warunków prowadzenia działalności
gospodarczej, jest bardzo stara. Zaczątki wolnych portów, będących najstarszą formą takiej polityki, pojawiły się już w czasach rzymskich (Delos w Grecji), a ich
popularność wzrosła w okresie średniowiecza wraz z rozwojem związku wolnego
handlu (Liga Hanzeatycka). Idea uprzywilejowanych obszarów ekonomicznych
przeszła długą drogę transformacji: od stref opartych na handlu (od XVI wieku),
poprzez strefy przemysłowo-usługowe (1940 r.), parki przemysłowo-naukowe (od
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1970) i strefy transgraniczne (od 1970). Wszystkie wyżej wymienione formy organizacji działalności gospodarczej mają jeden wspólny cel – wspieranie rozwoju wybranych regionów kraju poprzez przyciąganie inwestycji1.
W Polsce specjalne strefy ekonomiczne zostały utworzone na podstawie Ustawy
z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych2. Zgodnie
z nią strefą jest wyodrębniona administracyjnie, niezamieszkana części terytorium
Polski, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza na preferencyjnych warunkach. Zgodnie z art. 3 wspomnianej ustawy, celem istnienia stref jest
przyspieszenie rozwoju gospodarczego wybranych regionów kraju. Podstawową korzyścią z prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE)
jest zwolnienie z podatku dochodowego (CIT lub PIT w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej) od dochodu osiąganego z działalności prowadzonej na terenie SSE oraz określonej w ramach zezwolenia strefowego, a także zwolnienie z podatku od nieruchomości.
W Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych: kamiennogórska,
katowicka, kostrzyńsko-słubicka, krakowska, legnicka, łódzka, mielecka, pomorska,
słupska, starachowicka, suwalska, tarnobrzeska, wałbrzyska oraz warmińsko-mazurska. Początkowo zostały one utworzone na okres 20 lat od momentu ustanowienia, z wyjątkiem Krakowskiego Parku Technologicznego sformowanego na 12 lat.
Na podstawie nowelizacji ustawy o SSE z 2008 r.3 okres obowiązywania wszystkich
stref został wydłużony do dnia 31 grudnia 2020 r. Na dzień 31 grudnia 2010 r. tereny
objęte statusem SSE zajmowały obszar 14 106, 82 ha (0,05% powierzchni kraju) i
zlokalizowane były w 327 gminach. Wartość inwestycji krajowych i zagranicznych
zrealizowanych w 14 strefach wyniosła ponad 73 mld zł. Do tego dnia utworzono
ponad 167 tysięcy nowych miejsc pracy4.
Celem niniejszego artykułu jest ocena efektywności zwolnienia podatkowego,
jako proinwestycyjnego instrumentu dostępnego dla przedsiębiorców działających
na terenie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Wymaga to porównania utraconych wpływów do budżetu państwa z tytułu zwolnień z podatku dochodowego
przedsiębiorców działających na terenie SSE i spółek zarządzających strefami z
wartością inwestycji poczynionych w strefach przez przedsiębiorców oraz porównania utraconych wpływów budżetowych z podatków dochodowych z dodatkowymi
1
K. Gwosdz, W. Jarczewski, M. Huculak, K. Wiederman, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce.
Założenia a praktyka, [w:] B. Domański, K. Gwosdz (red.), Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej
specjalnej strefy ekonomicznej, Wydawnictwo Instytutu i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2005,
s. 18.
2
Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, DzU 1994, nr 123,
poz. 600; tekst jednolity: DzU 2007, nr 42, poz. 274, z późn. zm.
3
Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,
DzU 2008, nr 118, poz. 746.
4
Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31.12.2010, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
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wpływami budżetowymi, będącymi efektem zatrudnienia pracowników w firmach
działających na terenie stref. Źródłem danych liczbowych były raporty Ministerstwa
Gospodarki. Wykorzystano również obowiązujące akty prawne regulujące funkcjonowanie SSE w Polsce. Zastosowano metodę opisową i porównawczą.

2. Zwolnienia i ulgi podatkowe
jako formy wspierania inwestycji na świecie
Zwolnienia i ulgi podatkowe są powszechnie stosowane w polityce gospodarczej
wielu krajów jako instrument wspierający nowe inwestycje. Udzielają ich kraje rozwijające się w celu przyciągania BIZ, jak również kraje wysoko rozwinięte. Jednak
tutaj zauważalną tendencją jest wykorzystywanie tego narzędzia do stymulowania
działalności innowacyjnej, ważnej w budowaniu międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw (tab. 1).
Tabela 1. Proinwestycyjne zachęty podatkowe w wybranych krajach świata
Kraj
1
Czechy

Cel wsparcia

Forma wsparcia

2
3
Realizacja inwestycji w sektorze Zwolnienia z podatku CIT na okres 5 lat, sięgające
przemysłowym
do 40% poniesionych wydatków inwestycyjnych

Słowacja Wzrost rozmiarów produkcji
Zwolnienie z podatku CIT do 100% poniesionych
poprzez rozszerzenie produkcji wydatków inwestycyjnych przez okres 5 lat oraz
dotychczasowej lub rozpoczęcie zwolnienie z podatku od nieruchomości
nowej inwestycji
Węgry

Rozwój inwestycji
Pobudzanie działalności B+R

Ulga podatkowa w wysokości 25-50% wydatków
inwestycyjnych, maksymalne obniżenie podatku
do 80% przez okres 10 lat
Zwolnienie podatkowe wynoszące 10% poniesionych
wydatków na wynagrodzenie pracowników B+R

Francja

Pobudzenie działalności B+R

Ulga w podatku dochodowym sięgająca 30%
wydatków kwalifikowanych, poniesionych w związku
z prowadzeniem działalności B+R

Irlandia

Rozwój działalności B+R

Ulga podatkowa w wysokości 25% wydatków
inwestycyjnych

Niemcy

Realizacja inwestycji we
wschodnich landach Niemiec
(program Investitionszulage)

Ulga w podatku dochodowym lub bezzwrotna
pożyczka

Litwa

Pobudzanie rozwoju
przedsiębiorczości w ramach
wolnych stref ekonomicznych
Rozwój inwestycji

Zwolnienie z podatku w wysokości 100% przez okres
6 lat i 50% przez kolejne 10 lat
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Tabela 2, cd.
1
Włochy

2
Wsparcie inwestycyjne
w regionach słabiej
rozwiniętych

3
Zwolnienie z podatku dochodowego przedsiębiorstw
realizujących inwestycje w latach 2007-2013; pomoc
ta jest automatyczna, tzn. przyznawana w momencie
złożenia rocznej deklaracji podatkowej, na podstawie
wydatków kwalifikowanych poniesionych w danym
roku

Chiny

Rozwój zaawansowanych
technologii

Obniżenie stawki podatku CIT z 25% do 15% dla
firm z branży zaawansowanych technologii, do 10%
dla producentów oprogramowania i projektantów
układów scalonych
Dwuletnie zwolnienie podatkowe w wysokości 100%,
następnie 3-letnie w wysokości 50%

Rozwój inwestycji
w innowacyjne technologie
w ramach specjalnych stref
ekonomicznych
Inwestycje w projekty
Zwolnienie podatkowe zależne od rodzaju projektu
strategiczne dla polityki
gospodarczej kraju (ochrona
środowiska, energetyka, transfer
technologii, działalność B+R
Rosja

Rozwój inwestycji w ramach
czterech rodzajów specjalnych
stref ekonomicznych

–– obniżenie składki na ubezpieczenie społeczne
–– 5-letnie zwolnienie z lokalnego podatku od aktywów
–– obniżenie stawki podatku dochodowego z 20%
do 15,5%
–– zwolnienie z podatku VAT działalności usługowej
w wolnych portach

Źródło: P. Tynel (red.), Specjalne strefy ekonomiczne po 2020 roku, Ernst&Young, Warszawa 2011,
s. 72-73.
Tabela 2. Struktura pomocy publicznej dla przedsiębiorców w UE (w %)
Rodzaj wsparcia

Lata 2004-2006

Lata 2007-2009

Dotacje gotówkowe z funduszy strukturalnych

55

50

Zwolnienia podatkowe

38

44

Pożyczki preferencyjne

3

3

Udział w kapitale

1

1

Gwarancje rządowe

2

2

Odroczenie płatności podatku
Razem

1

0

100

100

Źródło: Facts and Figures on State Aid in the Member States. Accompanying in Report from the Commission State Aid Scoreoboard, Autumn 2010 update, European Commission, Brussels 2010,
s. 41.
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Powyższe zestawienie pokazuje, że zwolnienia i ulgi podatkowe są popularną
formą wspierania rozwoju gospodarczego na świecie. Kraje Unii Europejskiej oferują inwestorom także inne formy wsparcia: dotacje gotówkowe, pożyczki preferencyjne, udział w kapitale, gwarancje rządowe, odroczenie płatności podatkowych
(tab. 2).
Przytoczone dane statystyczne wskazują na rosnący udział zwolnień podatkowych w strukturze pomocy publicznej udzielanej inwestorom w UE. W latach 2004-2009 stanowiły one drugą, po dotacjach gotówkowych, najczęściej wykorzystywaną
formę pomocy publicznej. Udogodnienia w postaci zachęt finansowych dla inwestorów, zwłaszcza zagranicznych, przyczyniają się do zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej kraju goszczącego i sprzyjają kształtowaniu się korzystnych warunków
inwestycyjnych.

3. Preferencyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej
na terenie SSE w Polsce
Preferencyjne warunki prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej polegają na możliwości skorzystania przez inwestorów z pomocy publicznej udzielanej w formie zwolnienia od podatku dochodowego, jak i zwolnienia z
podatku od nieruchomości5. Podmioty dokonujące inwestycji w strefach generują
pulę pomocy obliczaną jako iloczyn intensywności pomocy6 oraz wyższej z kwot:
kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy. Uzyskana w ten sposób
pula pomocy może zostać wykorzystana w formie zwolnienia z podatku PIT lub CIT
od dochodu uzyskanego z działalności określonej w zezwoleniu. Zezwolenie jest, co
do zasady, dostępne od miesiąca, w którym zostaną poniesione wydatki (minimum
100 000 EUR), po uzyskaniu zezwolenia.
Pomoc regionalna z tytułu prowadzenia działalności na terenie SSE może być
również przyznawana jako zwolnienie z podatku od nieruchomości. Zwolnienia
te wprowadza rada gminy w formie uchwały. Przedsiębiorca, który chce skorzystać
z tej formy pomocy, musi przed rozpoczęciem inwestycji zgłosić ten fakt organowi
podatkowemu7. Podstawą do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia
podatkowego jest zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE, wydawane przez zarządzającego strefą w drodze przetargu lub rokowań. Zezwolenie określa
przedmiot działalności gospodarczej, warunki dotyczące wielkości nakładów inweOd momentu akcesji Polski do UE wsparcie udzielane w SSE w formie zwolnień stanowi regionalną pomoc inwestycyjną, o której mowa w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010, s. 47.
6
Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy
regionalnej, DzU 2006, nr 190, poz. 1402.
7
Zasady tego zwolnienia określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r.
w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków
transportowych, DzU 2008, nr 146, poz. 927.
5
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stycyjnych oraz warunki dotyczące zatrudnienia określonej liczby pracowników
przez pewien czas.
Przepisy strefowe w obecnym kształcie zawierają szczegółowy wykaz rodzajów
prowadzonej działalności, na które przedsiębiorca nie może uzyskać zezwolenia.
Działalność taka może być oczywiście prowadzona przez firmę, lecz dochód z niej
podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Rodzaje działalności, na którą nie
można dostać zezwolenia, są pochodną z jednej strony celów ustanowienia strefy,
z drugiej zaś unijnych przepisów o pomocy regionalnej, ograniczających udzielanie
tego typu pomocy przedsiębiorcom z sektorów wrażliwych. W konsekwencji z zakresu zwolnienia podatkowego zostało wyłączone m.in. wytwarzanie materiałów
wybuchowych, wyrobów tytoniowych napojów alkoholowych czy prowadzenie
ośrodków gier. Wyłączono również np. działalność handlową, usługi pośrednictwa
finansowego oraz roboty budowlane i instalacyjne. Z tego też powodu na terenie
stref nie lokują się banki (z wyjątkiem ich centrów księgowych) czy sklepy wielkopowierzchniowe, pomimo że – biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia i wartość
nakładów kapitałowych – kwalifikują się do wsparcia. Ponieważ nie ma możliwości
objęcia ich podstawowej działalności zwolnieniem podatkowym, takie działanie nie
jest uzasadnione ekonomicznie.
Spółki zarządzające strefami również korzystają ze zwolnienia podatkowego, na
podstawie odpowiednich przepisów zawartych w rozporządzeniach Rady Ministrów
ustanawiających poszczególne strefy. Zgodnie z nimi zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą wydatkowane na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez niego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej oraz modernizację i rozbudowę
infrastruktury gospodarczej i technicznej.

4. Efektywność funkcjonowania zwolnienia podatkowego
dla inwestorów w SSE w Polsce
Podatki dochodowe stanowią istotną pozycję w dochodach budżetu państwa. W 2010 r.
ich udział wyniósł 88,9% wpływów ogółem8. Zwolnienia podatkowe udzielane inwestorom w SSE są równoznaczne ze zmniejszonymi wpływami do budżetu państwa. Ocena efektywności tego instrumentu wsparcia wymaga jednak porównania
utraconych wpływów do budżetu państwa z tytułu zwolnień z podatku dochodowego przedsiębiorców działających na terenie SSE i spółek zarządzających strefami z
wartością inwestycji poczynionych w strefach przez przedsiębiorców (tab. 3) oraz
porównania utraconych wpływów budżetowych z podatków dochodowych z dodatkowymi wpływami budżetowymi, będącymi efektem zatrudnienia pracowników
w firmach działających na terenie stref (tab. 4).
Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów, Warszawa
2011, www.mf.gov.pl/index.php?const=6&dzial=337&wysw=4.
8
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Tabela 3. Porównanie nakładów inwestycyjnych i wartości udzielonej pomocy publicznej
przedsiębiorcom działającym w SSE w Polsce
Wyszczególnienie

Lata
1997 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Skumulowana
wartość
inwestycji
(w mln zł)

bd. 2 100 4 600 6 500 9 287 13 086 15 269 19 927 25 707 35 430 46 085 56 706 66 590 73 222

Skumulowana
wartość
pomocy
publicznej
(w mln zł)

16

47

170

412

819

1316

1928

2528

3116

3984

5068

6158

7379

8867

Udział
pomocy
publicznej
w poniesionych
nakładach
inwestycyjnych
( w %)

bd.

2,2

3,7

6,3

8,8

10,1

12,6

12,7

12,1

11,2

11,0

10,9

11,1

12,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych, stan na 31.12.2010, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011; Informacja
o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31.12. 2009, Ministerstwo
Gospodarki, Warszawa 2010; Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31.12.2007, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008; Specjalne strefy
ekonomiczne na koniec 2005 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006; Specjalne strefy
ekonomiczne na koniec 2004 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2005.

Dostępne dane pozwalają stwierdzić, że przy inwestycjach zrealizowanych w
SSE do roku 2010 o wartości ponad 73 mld zł utracone wpływy do budżetu państwa
w latach 1998-2010 wyniosły 8,8 mld zł. Oznacza to, że każda złotówka zwolnienia
podatkowego przyniosła nową inwestycję o wartości ponad 8 zł. Ocena efektywności zwolnienia podatkowego jako instrumentu wspierającego rozwój regionalny wymaga również oceny wpływów do budżetu państwa, związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy (tab. 4)9.
W kontekście zatrudniania nowych pracowników w firmach prowadzących działalność gospodarczą w ramach SSE istotne jest wskazanie wartości wpływów związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy. Nowi pracownicy są płatnikami podatku
PIT oraz składek ubezpieczeniowych. Każde miejsce pracy utworzone przez inweZałożenia do wyliczeń związanych z zatrudnieniem pracowników w przedsiębiorstwach na terenie SSE: obliczenia opierają się na założeniu, że zatrudnieni w strefach w analizowanym okresie osiągnęli przeciętne wynagrodzenie w gospodarce krajowej. Od takiego wynagrodzenia wyliczono szacunkowo podatek PIT oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne ponoszone przez pracowników.
W wyliczeniach uwzględniono liczbę pracowników zatrudnionych przez inwestorów strefowych. Faktyczna liczba miejsc pracy mogła jednak być większa, gdyż dane te nie uwzględniają miejsc pracy
tworzonych przez kooperantów.
9
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Tabela 4. Porównanie utraconych wpływów z podatku dochodowego z wpływami budżetowymi,
będącymi efektem zatrudnienia pracowników w przedsiębiorstwach działających na terenie SSE
w Polsce
Wyszczególnienie

Lata
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Wartość utraconych
dochodów budżetu
państwa z tytułu
zwolnienia podatkowego
(w mln zł)

31

123

242

408

497

611

600

588

868

1084

1089

1222

1488

Wartość wpływów
budżetowych związana
z zatrudnianiem nowych
pracowników (w mln zł)

28

111

230

327

443

513

668

1008

1374

1640

2062

2099

2370

91,8

90,1

95,6

80,3

89,1

83,9

Udział wpływów
budżetowych związanych
z zatrudnianiem nowych
pracowników
w utraconych wpływach
z podatków dochodowych
(w %)

111,4 171,6 158,4 151,3 189,3 171,9 159,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Przeciętne wynagrodzenie w latach 1995-2010, www.zus.pl
oraz publikacji jak w tabeli 3.

stora w SSE zwiększa wpływy do budżetu państwa. Cechą podatku PIT jest także
fakt, że zasila on nie tylko budżet centralny, ale również budżety jednostek samorządu terytorialnego (np. w 2010 r. 48,8% dochodów z podatku dochodowego od osób
fizycznych wpłynęło do samorządów lokalnych)10.
W latach 1998-2003 wpływy budżetowe wynikające z zatrudniania pracowników w firmach na obszarze SSE stanowiły od 80% do 95% wartości pomocy publicznej udzielonej tym przedsiębiorstwom. W latach 2004-2010, w związku z ciągłym wzrostem liczby pracowników, wpływy budżetowe związane z ich
zatrudnieniem znacząco przewyższyły utracone dochody budżetu państwa z tytułu
zwolnień podatkowych w SSE.

5. Zakończenie
Zwolnienie podatkowe jest głównym czynnikiem, który skłania inwestorów do rozpoczęcia działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych. Jednocześnie połowa przedsiębiorców uważa, że wykorzysta zaledwie 60% przysługującej im kwoty zwolnienia11. Analizując przyczyny tej sytuacji, istotne wydają się dwa
Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Informacja o wykonaniu budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów, Warszawa 2011,
www.mf.gov.pl/index.php?const=6&dzial=337&wysw=4.
11
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, edycja 2011, www.kpmg.pl.
10
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czynniki. Po pierwsze, w SSE działają przede wszystkim przedsiębiorstwa produkcyjne. Kapitałochłonność inwestycji tych firm jest bardzo wysoka, natomiast dochodowość znacznie niższa niż firm handlowych. Dochodzi więc do sytuacji, w której
przedsiębiorcy inwestujący duży kapitał w SSE mają do wykorzystania znaczną pulę
pomocy publicznej, ale jej spożytkowanie determinowane jest dochodowością
przedsięwzięcia. Ponadto istotne jest ograniczenie czasowe dotyczące możliwości
korzystania ze zwolnienia podatkowego. Kończy się ono wraz z upływem terminu
funkcjonowania stref. Obecnie jest to rok 2020. Dochód przedsiębiorstw z działalności prowadzonej na terenie SSE, uprawniający do korzystania ze zwolnienia podatkowego, pojawia się na ogół po 18-24 miesiącach od momentu uzyskania zezwolenia. Oznacza to, że inwestor, który otrzyma zezwolenie np. w 2015 r., pierwszy
dochód podlegający zwolnieniu osiągnie w 2017 r. Będzie miał tylko 3 lata na korzystanie z ulgi. Sytuacja taka może doprowadzić do tego, że w ciągu najbliższych
3-4 lat zwolnienie podatkowe przestanie być brane pod uwagę przy podejmowaniu
decyzji o lokalizacji inwestycji w SSE. Rozwinięta infrastruktura i dostępność wykwalifikowanej siły roboczej mogą okazać się czynnikami decydującymi o przyciąganiu nowych inwestorów. W związku z tym należy już teraz podjąć działania zmierzające do przedłużenia terminu funkcjonowania SSE w Polsce o kolejne 5-7 lat.
W przeciwnym razie możemy oczekiwać lokowania nowych inwestycji, ale u naszych sąsiadów, a nawet odpływu kapitału już ulokowanego w Polsce.
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Tax relief as a form of investment support
− a case of special economic zones in Poland
Summary: The purpose of this paper is to evaluate the effectiveness of the tax exemption, as
pro-investment instrument available to entrepreneurs operating in special economic zones in
Poland. This required a comparison of lost revenue for the state budget from the income tax
exemption entrepreneurs in the SEZs and the value of the investments made by businesses in
the zones and to compare the lost government revenue from income taxes with the additional
budget impacts resulting from the employment of workers in companies within the zones.
Available evidence suggests that the investments made in SEZs by 2010 with a value above
73 billiard zl, lost revenues to the state budget in the years 1998-2010 amounted to 8.8 biliard zl.
This means that every zloty of the tax exemption brought new investment of more than
8 zloty. In 1998-2003 budget resulting from the employment of workers in companies in the
SEZs accounted for between 80% to 95% of the values of public aid. In the years 2004-2010
in connection with the continuous increase in the number of employees, budget revenues related to their employment substantially exceeded state budget revenue due to tax exemptions
in SEZ.
Keywords: special economic zones, investment, tax relief.
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