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Działasz w SSE/PSI – przygotuj się 
na zmiany  
 

Polski Ład to zmiany w przepisach 
dotyczących SSE oraz PSI, które mają 
obowiązywać od 2022 r. W tym czasie zacznie 
również obowiązywać  nowa mapa pomocy 
regionalnej na lata 2022-2027 i Wytyczne  
Komisji Europejskiej ws. regionalnej pomocy 
państwa.  

 
Jeżeli: 
 

 

planujesz nową inwestycję lub reinwestycję w Polsce; 

 rozbudowujesz moce produkcyjne istniejącego zakładu  

w oparciu o Decyzję o Wsparciu (DoW) / zezwolenie 

SSE; 

 
korzystasz ze zwolnienia z CIT dla przedsiębiorstw 

działających w PSI/SSE; 

 
posiadasz więcej niż jedną DoW / zezwolenie na 

działalność w SSE; 

 

rozważasz zmianę posiadanej DoW / zezwolenia SSE;  

 
strata lub rentowność podatkowa Twojego 

przedsiębiorstwa nie jest większa niż 1%; 

 
nabywasz usługi niematerialne od podmiotu 

powiązanego. 
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To te zmiany będą miały wpływ na 
Twoją działalność:  
 

 zwolnienie z CIT tylko dla dochodu wygenerowanego 

w związku z nową inwestycją; 

 ograniczenie zakresu Decyzji o Wsparciu (DoW) – 

tylko kody PKWiU, odpowiadające działalności 

gospodarczej prowadzonej wskutek realizacji nowej 

inwestycji;  

 zmiana w DoW nie będzie dotyczyć obniżenia poziomu 

zatrudnienia poniżej 20%; 

 możliwość cofnięcia lub ograniczenia zezwolenia 

SSE/DoW wskutek zastosowania klauzuli przeciwko 

unikaniu opodatkowania przez Ministra właściwego 

ds. gospodarki; 

 wprowadzenie podatku minimalnego; 

 usunięcie wyjątku od limitowania kosztów usług, opłat 

i należności niematerialnych nabytych od podmiotów 

powiązanych a zaliczonych do kosztów podatkowych 

bezpośrednio związanych z wytworzonym lub 

nabytym towarem albo świadczeniem usługi. 
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Jak możemy pomóc? 
 

W ramach naszej weryfikacji proponujemy: 
 

 
sprawdzenie, czy firma może być opodatkowana 

podatkiem minimalnym w oparciu o dane za 2020 

i/lub 2021 r.; 

 
identyfikację rodzajów przychodów i kosztów, które 

należy uwzględnić w kalkulacji podatku CIT, podatku 

minimalnego oraz ustalenia dochodów zwolnionych; 

 opracowanie metodologii kalkulacji podatku CIT 

dostosowanej do specyfiki spółki z uwzględnieniem 

przychodów uzyskiwanych z działalności określonej 

w zezwoleniu SSE/DoW; 

 
analizę możliwości uzyskania pomocy publicznej dla 

nowej inwestycji / reinwestycji i wsparcie w procesie 

aplikacyjnym.  

 

Co zyskasz  
 
 

wczesną identyfikację nowych obowiązków 

podatkowych; 

 wsparcie we wdrożeniu wewnętrznych procedur 

podatkowych zgodnych z wymogami przepisów prawa 

podatkowego oraz aktualną linią orzeczniczą i 

stanowiskiem MF; 

 
optymalizację procesów finansowo-księgowych 

spółki; 

 
planowanie budżetu przedsiębiorstwa.  

 



KONTAKT 
 

 
 

MAGDALENA SZWARC 
 

doradca podatkowy 
Senior Associate 

 
M     +48 882 786 773 
magdalena.szwarc@roedl.com 

 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rödl & Partner to międzynarodowa firma 
świadcząca zintegrowane usługi profesjonalne w 
obszarach: audyt, business proces outsourcing, 
doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, 
consulting. Działa w 48 krajach i ma 106 biur, w 
których pracuje  5130 osób. W Polsce zatrudnia 
ponad 500 pracowników w sześciu lokalizacjach – 
Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, 
Warszawie i Wrocławiu. 
 
 
 
 
www.roedl.pl 
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