
• Przesłanki zastosowania zwolnienia w ramach wspierania nowych inwestycji – 

dr Joanna Węgrzyn, Politechnika Warszawska, Ministerstwo Finansów. 

 

Wyrok WSA z 16 września 2020 r., II SA/Wa 2131/19 

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził w wyroku, że zakres zwolnienia od podatku 

dochodowego w ramach wspierania nowych inwestycji jest limitowany jedynie 

przedmiotem, a więc rodzajem działalności określonej w decyzji o wsparciu, a także 

terenem, obszarem, na którym ta działalność jest prowadzona. Z literalnej wykładni art. 

17 ust. 4 ustawy o CIT nie da się wywieść dodatkowego warunku, polegającego na 

limitowaniu tego zwolnienia jedynie do dochodu realizowanego w ramach nowej 

inwestycji.  

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

 

Spór w sprawie dotyczy zakresu dochodu objętego zwolnieniem podatkowym w związku 

z realizacją przez Wnioskodawcę (nowej) inwestycji w rozumieniu ustawy o w.n.i. 

W szczególności, sporna w sprawie jest zgodność z prawem zmiany uprzednio wydanej 

interpretacji w sprawie dopuszczalności objęcia zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 

pkt 34a u.p.d.o.p. - w ramach dostępnego dla Spółki limitu zwolnienia podatkowego - 

całkowitego dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej, określonej w Decyzji, 

prowadzonej na Terenie Wskazanym w Decyzji. W wydanej w sprawie interpretacji 

potwierdzono stanowisko Skarżącej, zgodnie z którym zwolnieniem tym może zostać objęty 

dochód ustalany łącznie z całej działalności gospodarczej korzystającej ze zwolnienia na 

podstawie Decyzji o wsparciu/zezwolenia strefowego, aż do wysokości ograniczeń (limitów 

zwolnienia) wynikających z tych zezwoleń/decyzji - bez konieczności dalszego podziału wyniku 

z działalności podlegającej zwolnieniu na wynik realizowany w ramach poszczególnych 

inwestycji będących podstawą do wydania poszczególnych Decyzji o wsparciu/zezwoleń 

strefowych. Natomiast zaskarżoną w niniejszym postępowaniu interpretacją "zmieniającą" 

uznano, że w sytuacji uzyskania przez Wnioskodawcę Decyzji o wsparciu uprawniającej do 

korzystania z pomocy publicznej, zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych 

będzie podlegał jedynie dochód wygenerowany z Inwestycji, na którą uzyskano Decyzję 

o wsparciu. 

 

Podstawą do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p. jest 

prowadzenie działalności gospodarczej określonej decyzją o wsparciu. Wskazany przepis 

odczytywać należy wraz z art. 17 ust. 4 u.p.d.o.p., który ogranicza prawo do skorzystania ze 

wspomnianego zwolnienia do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej 

na terenie określonym w decyzji o wsparciu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o w.n.i. wsparcie 

przyznawane jest przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję, w drodze decyzji o wsparciu. 

Wsparcie to jest udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach 

określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo 

w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3 zd. 1 ustawy o w.n.i.). Zgodnie 

z definicją legalną, przez "nową inwestycję" ustawodawca rozumie inwestycję w rzeczowe 

aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego 

przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, 

dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio 

nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu 

produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego 

wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie 

upadłości (art. 2 pkt 1 ustawy o w.n.i.) (…) art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p. przewiduje 

zwolnienie z podatku dochodu podatnika, który uzyskany został z działalności gospodarczej 



określonej w decyzji o wsparciu uregulowanej w ustawie o w.n.i. Przepis ten odsyła więc do 

treści decyzji o wsparciu w zakresie oznaczania przedmiotu działalności gospodarczej, której 

dotyczyć ma pomoc publiczna. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o w.n.i. decyzja o wsparciu 

określa oprócz okresu jej obowiązywania, warunków, które przedsiębiorca jest obowiązany 

spełnić, także przedmiot działalności gospodarczej. Sama decyzja o wsparciu ma kluczowe 

znaczenie dla uzyskania pomocy publicznej, gdyż zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o w.n.i. 

wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję, w drodze właśnie 

decyzji o wsparciu. 

 

W świetle powyższych regulacji podatkowych należy stwierdzić, że podatnik może skorzystać 

z omawianego zwolnienia podatkowego, jeżeli: 

1) dochody pochodzą z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, 

2) dochody są uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie określonym 

w powyższej decyzji. 

 

Istota regulacji sprowadza się więc do tego, aby działalność gospodarcza była prowadzona 

w określonym miejscu i w zakresie wynikającym z decyzji o wsparciu. Jedynie bowiem 

przychody, a następnie uzyskane z nich - po potrąceniu kosztów podatkowych - dochody 

pochodzące z działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej wymienionej w decyzji 

o wsparciu mogą korzystać ze zwolnienia od opodatkowania. Zwolnienie to ma charakter 

pomocy publicznej, przy czym jej wielkość nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej 

dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy 

w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Znaczenie "nowej inwestycji" wiązane jest-jak wynika z przywołanego z art. 2 pkt 1 ustawy 

o w.n.i. - z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej 

istniejącego przedsiębiorstwa. Przedstawiony wyżej, sporny problem interpretacyjny dotyczy 

przede wszystkim zwiększenia (zmiany) zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa.  

 

W sytuacji, kiedy "nowa inwestycja" związana jest ze zwiększeniem (zmianą) zdolności 

produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, tak jak w niniejszej sprawie, zwiększenie 

zdolności produkcyjnej to nic innego, jak zwielokrotnienie możliwości wytwarzania 

określonego produktu. Jak wynika bowiem z treści wniosku o interpretację (s. 3 wniosku, k. 

11 akt interpretacyjnych), wnioskodawca już prowadzi działalność gospodarczą w zakładzie w 

zakresie sklasyfikowanym w tych samych pozycjach PKWiU, które zostały wskazane w Decyzji, 

w ramach zakładu i na terenie określonym w Decyzji. Oznacza to, że profil produkcyjny danego 

przedsiębiorstwa pozostaje ten sam (nie zmienia się), tj. podatnik w ramach tej działalności 

wytwarza nadal ten sam asortyment produktu (prowadzi tą samą działalność), tylko że 

dysponuje technicznymi możliwościami do wytwarzania go w innym rozmiarze (ilości). (…) 

działalność przedsiębiorstwa nie zmienia się pod względem przedmiotowym, ponieważ 

podatnik w tych ramach wytwarza ten sam produkt co dotychczas tylko, że na większą skalę. 

W tego rodzaju przypadku utrudnione, lub nawet niemożliwe jest wyodrębnienie produkcji 

odbywającej się przy wykorzystaniu tej części przedsiębiorstwa, która powstała w wyniku 

rozwoju przeprowadzonego po uzyskaniu decyzji o wsparciu, od tej funkcjonującej wcześniej. 

Zresztą taki podział, jak wynika ze stanu faktycznego (s 3-5 wniosku, karta 9-11 akt 

interpretacyjnych) byłby irracjonalny z punktu widzenia organizacji i zarządzania 

przedsiębiorstwem. W konsekwencji z tych samych przyczyn niewykonalnym jest wydzielenie 

z dochodu działającego przedsiębiorstwa jako całości tej części dochodu generowanego przez 

tzw. "nową inwestycję". Dodatkowo zauważyć należy, że ustawodawca wiąże realizację tego 

typu "nowej inwestycji" z istniejącym przedsiębiorstwem, co świadczy o jego świadomości, że 

zwiększenie zdolności produkcyjnej nastąpi w ramach funkcjonującego już przedsiębiorstwa. 

 



Sąd wskazuje, że zwolnienie o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a. ma charakter 

przedmiotowy i odnosi się wyłącznie do dochodów uzyskanych z określonego źródła, czyli 

działalności gospodarczej wskazanej w decyzji o wsparciu i prowadzonej na terenie 

wskazanym w tej decyzji. Z punktu widzenia sposobu rozstrzygnięcia sporu istotne zatem 

wyłącznie jest to, aby działalność była zgodna z tą wskazaną w decyzji o wsparciu, a także 

wykonywana na terenie w tej decyzji wymienionym. Przy czym ustawodawca dostrzegł 

potrzebę wyodrębnienia organizacyjnego działalności prowadzonej na terenie określonym 

w decyzji o wsparciu, jedynie wtedy gdy podatnik prowadzi działalność także poza tym 

terenem (art. 17 ust. 6a u.p.d.o.p.). Żaden natomiast przepis ustawy o w.n.i., jak i u.p.d.o.p. 

nie normuje przypadków obowiązku dokonywania wyodrębniania ze struktury 

przedsiębiorstwa tej części, która powstała na podstawie decyzji o wsparciu. 

 

W tym stanie rzeczy uzasadniony jest wniosek, że z art. 17 ust. 1 pkt 34a i art. 17 ust. 4 

u.p.d.o.p. nie wynika, że warunkiem zwolnienia jest osiągnięcie dochodu z konkretnej 

inwestycji wymienionej w decyzji o wsparciu - jak to stwierdzono w zaskarżonej interpretacji. 

Przepisy podatkowe nie przewidują obowiązku ustalenia wyniku podatkowego osiągniętego 

jedynie w ramach projektu inwestycyjnego, na które uzyskano decyzję o wsparciu. Nie można 

nie zauważyć, że stanowisko organu, iż zwolnieniu podatkowemu mogą podlegać tylko 

dochody uzyskane z nowej inwestycji, implikuje szereg praktycznych problemów. 

 

Zasadnym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zwolnieniu podatkowemu, 

o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p., podlega cały dochód uzyskiwany 

z działalności prowadzonej na terenie określonym w Decyzji o wsparciu - w ramach limitu 

należnej Spółce pomocy publicznej. … W samej zaś w Decyzji określono rodzaj działalności, 

która może być prowadzona przez Spółkę na Terenie oznaczonym w Decyzji, bez wskazania, 

że musi ona dotyczyć wyłącznie Inwestycji. Przy czym przedmiot dotychczasowej działalności 

prowadzonej przez Spółkę pokrywa się z tą określoną w Decyzji o wsparciu. Z tych powodów, 

zdaniem WSA Spółka wypełnia kumulatywnie warunki uzyskania zwolnienia podatkowego 

z art. 17 ust. 1 pkt 34a w zw. z ust. 6a u.p.d.o.p., zaś zakwestionowana zmiana interpretacji 

w trybie art. 14e § 1 O.p. nie wypełnia warunków przewidzianych w tym przepisie. 

 

Wyroki powiązane 

wyrok WSA z dnia 29 stycznia 2020 r., sygn. I SA/Gl 1105/19 

wyrok WSA z dnia 29 stycznia 2020 r. sygn. I SA/Lu 679/19 

wyrok WSA z dnia 12 marca 2020 r., sygn. I SA/Łd 837/19 

wyrok WSA z dnia 8 stycznia 2020 r., III SA/Wa 1706/19  

wyrok WSA z dnia 3 września 2020 r., sygn. I SA/Gl 1228/19 

wyrok WSA z dnia 15 czerwca 2020 r., sygn. III SA/WA 1813/19  

wyrok WSA z dnia 21 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Kr 1018/19 

wyrok WSA z dnia 4 grudnia 2019 r., sygn. I SA/Po 633/19  

wyrok WSA z dnia 18 grudnia 2019 r., sygn. akt I SA/Go 656/19 

 wyrok WSA z dnia 18 grudnia 2019 r., sygn. akt I SA/Go 676/19  

wyrok WSA z dnia 18 grudnia 2019 r., sygn. akt I SA/Bd 686/19 

wyrok WSA z dnia 8 stycznia 2020 r., sygn. III SA/Wa 1706/19 CBOSA 

 

Przepisy 

 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 

2020 poz. 1426, z późn zm.) 

Art. 17 ust. 1 pkt 34a  dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 4–6d, uzyskane 

z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 

10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162, z 2019 r. poz. 1495 oraz 



z 2020 r. poz. 1086), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego 

zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, 

dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej 

wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

 

Art. 17 ust. 4 Zwolnienia podatkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 34 i 34a, przysługują 

podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej 

prowadzonej na terenie strefy lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu. 

 

Główne problemy 

1.  Zakresu dochodu objętego zwolnieniem podatkowym uzyskiwany z działalności 

prowadzonej na terenie określonym w Decyzji o wsparciu. 

2. Prymat wykładni językowej. 

 


