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INWESTUJ I KORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ DLA TWOJEJ FIRMY

Przedsiębiorca realizując nowa inwestycję na terenie gminy Filipów może skorzystać 
ze zwolnienia w podatku dochodowym na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji 
w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Nowa inwestycja to:

• Utworzenie nowego przedsiębiorstwa
• Zwiększenie zdolności produkcyjnej
• Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów
• Zmiana procesu produkcyjnego

Wysokość pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT-
wynosi:

50 % dla dużego przedsiębiorcy 
60 % dla średniego przedsiębiorcy,
70 % dla małego i mikroprzedsiębiorcy 
poniesionych kosztów kwalifikowanych.

NAJWYŻSZA POMOC PUBLICZNA W KRAJU

Na zrealizowanie inwestycji i skorzystanie z ulgi podatkowej przedsiębiorca otrzymuje 15 lat 
licząc od dnia otrzymania decyzji o wsparciu.

Aby otrzymać pomoc publiczną projekt inwestycyjny musi spełnić kryteria ilościowe 
i Jakościowe:

kryterium ilościowe - minimalne nakłady inwestycyjne, które musi ponieść przedsiębiorca 
w gminie Filipów 

80 min zł -  duży przedsiębiorca 
16 min zł -  średni przedsiębiorca 
4 min zł -  mały przedsiębiorca 
1,6 min zł -  mikroprzedsiębiorca

kryterium Jakościowe - ilość punktów dotycząca projektu inwestycyjnego do uzyskania 
w gminie Filipów: 4.

NAJNIŻSZA ILOŚĆ PUNKTÓW W KRAJU



-J
Polska
Strefa inwestycji

Suwalska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna S.A.

Pomoc publiczną mogą otrzymać:

- firmy z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: 
alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz.
- firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, m.in.: usługi informatyczne, badawczo- 
rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, 
usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie 
badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz 
inżynieryjne.
Szczegółowy zakres działalności, na które nie wydaje się decyzji o wsparciu zawarty jest 
w Rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na 
realizacje nowych inwestycji

UWAGA!

Decyzję o wparciu nowej inwestycji na gruntach prywatnych i publicznych wydaje

SUWALSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

ul. T. Noniewicza 49 16-400 Suwałki ul. A. Mickiewicza 15 19-300 Ełk
87 565 22 17 87 610 62 72

ssse@ssse.com.pl elk@ssse.com.pl

Szczegółowe informacje: 
www.ssse.com.pl

Przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w gminie Filipów obsługuje Wydział 
Obsługi Inwestora w Suwałkach.

tel./fax 87 565 22 17 
tel./fax 87 565 24 49
e-mail: suwalki@ssse.com.pl 
e-mail: ssse@ssse.com.pl

mailto:sse@ssse.com.pl
mailto:elk@ssse.com.pl
http://www.ssse.com.pl
mailto:suwalki@ssse.com.pl
mailto:ssse@ssse.com.pl
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INVEST AND BENEFIT FROM THE TAX RELIEF FOR YOUR COMPANY

While implementing a new investment in the territory of the Filipów commune, an entrepreneur 
may benefit from an exemption in income tax based on the decision on support.

The new investment means:

• Establishment of a new enterprise
• Increasing production capacity
• Introduction of new products (diversification of production)
• Change of a production process

Amount of the public aid - exemption from CIT or PIT - amounts to:

50% in the case of large enterprises
60% in the case of medium-sized enterprises
70% in the case of small-sized and micro-sized enterprises
of incurred eligible costs.

THE HIGHEST STATE AID IN THE COUNTRY

An entrepreneur obtains 15 years for completion of an investment and for benefiting from 
the tax relief, counting from a date of receipt of the decision on support.

In order to receive the public aid, an investment project must fulfil quantitative criteria 
and qualitative criteria.

quantitative criterion - minimum capital expenditure which must be incurred by an entrepreneur 
in the Filipów commune

PLN 80 million - large enterprise 
PLN 16 million - medium-sized enterprise 
PLN 4 million - small-sized enterprise 
PLN 1.6 million - micro-sized enterprise

qualitative criterion - number of points pertaining to an investment project to receive 
in the Filipów commune: 4.

THE LOWEST NUMBER OF POINTS IN THE COUNTRY



The public aid may be awarded to:

- companies from the traditional industry sector except enterprises producing, inter alia: 
alcohol, tobacco products, steel, electric energy and gas.
- companies from the sector of modern services for business, inter alia: IT, research & 
development services in the field of natural and technical sciences, bookkeeping and auditing 
of the books, services within the scope of accounting (excluding tax declarations), technical 
research and analyses, telephone centres, architectural and engineering services.

The detailed scope of activity for which no decision on support is issued is contained in the 
Regulation of the council of ministers of 28 August 2018 on the public aid to be granted to 
certain enterprises for new investments

PLEASE NOTE:

The decision on support of a new investment on private and public grounds is issued by

SUWALSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. 
rSUWAŁKI SPECIAL ECONOMIC ZONE JOINT STOCK COMPANY!

ul. T. Noniewicza 49, 16-400 Suwałki, ul. A. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk
87 565 22 17 87 610 62 72

suwałki@ssse.com.pl elk@ssse.com.pl

www.ssse.com.pl

mailto:ki@ssse.com.pl
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