Doing business
in Poland

Dlaczego warto inwestować w Polsce
Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród
krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów
zagranicznych
- wynika z ogłoszonego raportu agencji ONZ ds. rozwoju gospodarczego UNCTAD*

W trzecim kwartale wśród krajów UE, najszybszy wzrost
(3,4% rdr) odnotowano w Polsce. Drugie miejsce
z wynikiem 3,3% zajęła Rumunia, a podium najszybciej
rosnących europejskich gospodarek uzupełniły Węgry
z wynikiem 3,1%. Tuż za nimi znalazła się Wielka Brytania,
rosnąca w tempie 3,0% rdr. Dwie największe gospodarki
eurolandu – Niemcy i Francja – pozostawały w stagnacji, ze
wzrostem gospodarczym wynoszącym odpowiednio 1,2%
i 0,4%.

* Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD, ang. United Nations Conference on Trade and Development)

System zachęt inwestycyjnych
Inwestorzy, którzy rozważają realizację projektów biznesowych w Polsce,
mogą ubiegać się o pomoc publiczną. Do najważniejszych zachęt
inwestycyjnych w formie pomocy publicznej w Polsce należą:
Zwolnienie z podatku dochodowego w Specjalnych
Strefach Ekonomicznych

Granty rządowe dla inwestycji o dużym znaczeniu
dla gospodarki

Zwolnienie z podatku od nieruchomości, udzielane
na podstawie uchwał poszczególnych rad gmin

Granty przyznawane z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej

Inne zachęty

Zwolnienie z podatku
dochodowego w
Specjalnych Strefach
Ekonomicznych

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) zostały stworzone, aby
skłonić zagranicznych i krajowych inwestorów do
rozpoczynania i rozwoju działalności gospodarczej na ich
terenie.
Są to wyodrębnione administracyjnie obszary na terytorium
Polski, które oferują możliwość zakładania nowych
przedsiębiorstw lub realizacji nowych projektów
inwestycyjnych na preferencyjnych zasadach.
Aktualnie w Polsce funkcjonuje 14 Specjalnych Stref
Ekonomicznych i każda z nich jest prowadzona przez osobną
jednostkę zarządzającą.
Specjalne Strefy Ekonomiczne oferują następujący zakres
środków wsparcia:
 Zwolnienie dochodu uzyskanego z działalności w SSE
z podatku dochodowego (CIT lub PIT)
 Uzbrojone nieruchomości inwestycyjne
w atrakcyjnych cenach
 Nieodpłatne wsparcie formalnych procesów
dotyczących inwestycji

Program wsparcia inwestycji o istotnym znaczeniu
dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 jest
systemem, w którego ramach inwestorzy realizujący
nowe inwestycje mogą otrzymać wsparcie
finansowe na realizację planowanych projektów.

Granty rządowe dla
inwestycji o dużym
znaczeniu dla
gospodarki

Program jest przeznaczony w pierwszej kolejności
dla inwestycji w sektorach o dużym znaczeniu dla
polskiej gospodarki (priorytetowych), takich jak:

 Sektor motoryzacyjny (w szczególności
produkcja nadwozi samochodowych, naczep,
części i akcesoriów samochodowych, jak
również silników)
 Sektor elektroniczny – komputery, radia,
telewizory i technologie telekomunikacyjne,
chipy i podzespoły (w szczególności dla
motoryzacji, energetyki, AGD i sektora
wojskowego)
 Sektor lotniczy – produkcja kadłubów, części
samolotowych, produkcja akcesoriów
i silników, naprawa samolotów i usługi
konserwacji
 Biotechnologia – w szczególności do celów
przemysłowych i medycznych
 Nowoczesne usługi – IT, Outsourcing
Procesów Biznesowych i telekomunikacja
 Badania i rozwój

Zwolnienie z podatku
od nieruchomości,
udzielane na
podstawie uchwał
poszczególnych rad
gmin

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są
w Polsce następujące aktywa:
grunty, budynki i ich części, budowle i ich części związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Gminy mogą przyjąć uchwały uwzględniające zwolnienia
z podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji.
 Nowo wybudowanych budynków i budowli
zaprojektowanych dla działalności gospodarczej, pod
warunkiem, że są one wykorzystywane do tej
działalności
 Nowo nabytych gruntów, budynków i budowli
zaprojektowanych dla działalności gospodarczej, pod
warunkiem, że są one wykorzystywane do tej
działalności
 Gruntów, budynków i budowli, jeśli pozostają one
własnością podatnika i zaczyna on używać ich do
produkcji lub świadczenia usług, a wcześniej były one
nieużywane do celów działalności gospodarczej lub
zaprzestano prowadzenia działalności, pod
warunkiem, że poniesiono nakłady kapitałowe
związane z uruchomieniem lub ekspansją
przedsiębiorstwa

Granty przyznawane
z funduszy
strukturalnych Unii
Europejskiej

Polska jest obecnie największym beneficjentem
Funduszy UE, a krajowi i zagraniczni inwestorzy
planujący rozpocząć lub rozszerzyć swoją
działalność, mogą liczyć na wiele możliwości
wsparcia ze środków Unii Europejskiej, w ramach
dotacji lub innych form wsparcia, takich jak np.
pożyczki preferencyjne.
Dotacje są przyznawane konkretnym projektom
inwestycyjnym na zasadzie konkursów lub innych
procedur kwalifikacyjnych.
W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na
lata 2014-2020 Polska otrzymała z budżetu polityki
spójności kwotę 82,5 mld euro, które zostaną
przeznaczone m.in. na badania naukowe, rozwój
infrastruktury i przedsiębiorczości, cyfryzację kraju
oraz aktywizację zawodową.

Oprócz ogólnych programów zachęt, które zostały opisane
wcześniej, dla projektów inwestycyjnych można także pozyskać
wsparcie w innych formach, w tym między innymi:

Inne formy wsparcia






Dotacje na badania i rozwój
Dotacje na szkolenia
Granty i dotacje dla nowo stworzonych miejsc pracy
Granty i dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz z Funduszu Szwajcarskiego
i Norweskiego
 Dotacje na ochronę środowiska i preferencyjne
pożyczki z krajowych źródeł (gospodarka odpadami,
wydajność energetyczna)
 Zachęty podatkowe dla działalności badawczorozwojowej
 Preferencyjne kredyty na zakup lub wdrożenie
innowacyjnych technologii – tzw. kredyt
technologiczny

Zainwestowali w Polsce m.in.:
W Polsce obecnie zarejestrowane są 59 984 spółki z udziałem kapitału zagranicznego.
Po trzech kwartałach 2014 r. w Polsce zostało zarejestrowanych 2821 spółek z udziałem kapitału
zagranicznego wśród nowo zarejestrowanych firm w KRS . Oznacza to wzrost liczby firm z kapitałem
zagranicznym w stosunku do analogicznego okresu 2013 r (2718 rejestracji) oraz 2012 r. (2577
rejestracji).

12 900 000 PLN
Dotacja z budżetu państwa

15 000 000 PLN
Wsparcie z budżetu państwa

7 860 000 PLN
Wsparcia z budżetu państwa

2 200 000 PLN
14 179 455 PLN

Wsparcie z budżetu państwa

Wsparcie z budżetu państwa

14 227 675 PLN
Wsparcie z budżetu państwa

11 700 000 PLN
Wsparcie z budżetu państwa

Dlaczego warto przyjechać do Polski

