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INWESTYCJI
TARCZA 4.0 PRZEWIDUJE ZMIANY USTAWY O WSPARCIU NOWYCH
INWESTYCJI
Projekt tzw. Tarczy 4.0 zawiera modyfikację ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji
(„Ustawa”).
Ustawa określa zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji, które to wsparcie
jest udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego.

ZMIANA DEFINICJI "NOWEJ INWESTYCJI"
Główna zmiana wprowadzana do Ustawy polega na rozszerzeniu pojęcia nowej inwestycji poprzez objęcie
nią również nabycia aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby
zakup nie nastąpił. Należy jednak wskazać na ograniczenie, zgodnie z którym aktywa muszą być nabywane
przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą, jak również wyklucza się samo nabycie akcji lub
udziałów przedsiębiorstwa.
Zgodnie z obecnym brzmieniem Ustawy nowa inwestycja nie może dotyczyć przedsiębiorstwa, wobec
którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony do sądu wniosek o ogłoszenie
upadłości. Niniejsze ograniczenie ma zostać wykreślone z definicji nowej inwestycji.
Dodatkową zmianą w omawianej definicji jest objęcie nią inwestycji związanej z założeniem zakładu,
zwiększeniem

zdolności

produkcyjnych

istniejącego
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dywersyfikacją

produkcji
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lub

zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego zakładu, a nie jak w obecnym brzmieniu
przedsiębiorstwa.
Zmiana ta powinna umożliwić przejmowanie zakładów w stanie niewypłacalności, co może pozwolić na
ochronę przedsiębiorstw przed upadłością oraz ochronę miejsc pracy.

ZLOKALIZOWANIE INWESTYCJI W STREFIE EKONOMICZNEJ
Tarcza 4.0 przewiduje również modyfikację sposobu ustalania na jaki okres jest wydawana decyzja w
przypadku zlokalizowania inwestycji na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Zgodnie z projektem
nowelizacji, aby decyzja została wydana na 15 lat (maksymalny okres na jaki może być wydana decyzja)
wystarczające będzie, aby powierzchnia terenu, na którym ma być zrealizowana nowa inwestycja była
położona w granicach specjalnej strefy ekonomicznej w 51% (obecnie w całości).
Zgodnie z uzasadnieniem do Tarczy 4.0 rozwiązanie to ma ułatwić efektywniejsze wykorzystanie
niezagospodarowanych terenów leżących w granicach specjalnych stref ekonomicznych.
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ZALICZANIE PONIESIONYCH
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których wskazany wyżej iloraz wynosi nie mniej niż
0,3. Oznacza to, że udział kosztów wynagrodzeń w
przychodach musi we wskazanym miesiącu wynosić
więcej niż 30%.

KONTAKT
Kancelaria Krzysztof Rożko i Wspólnicy specjalizuje się w kompleksowym doradztwie w zakresie
prowadzenia biznesu.
Nasi eksperci zapewniają, zarówno inwestorom, jak i przedsiębiorcom poszukującym kapitału zewnętrznego
umożliwiającego dalszy rozwój przedsięwzięcia, optymalny wybór formy i struktury biznesu, dostosowany do
indywidualnych potrzeb każdego Klienta.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o
kontakt z radcą prawnym

Krzysztofem Rożko
Partnerem zarządzającym
Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy
+48 22 29 50 940
krzysztof.rozko@krwlegal.pl
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