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Wstęp

Inwestycje polskich i zagranicznych 
przedsiębiorstw są bardzo istotne 
z perspektywy wzrostu gospodarczego 
i tworzenia nowych miejsc pracy. 
O konkretnej lokalizacji decyduje wiele 
czynników. Od lat specjalne strefy 
ekonomiczne przyciągają inwestorów 
zachętami podatkowymi.

Inwestycja w specjalnej strefie 
ekonomicznej w wielu wypadkach 
jest atrakcyjna ze względu na możliwe 
zwolnienie z podatku dochodowego, 
nawet pomimo spadku poziomu 
intensywności pomocy publicznej 
w połowie 2014 roku. 

Rozliczenia podatkowe firm strefowych 
budzą jednak praktyczne problemy 
i wątpliwości. W najnowszym wydaniu 
magazynu Frontiers in Tax staramy 
się przybliżyć Państwu zagadnienia, 
które w naszej ocenie najczęściej 
stanowią wyzwanie dla firm operujących 
w specjalnych strefach ekonomicznych.

Zapowiadane plany dotyczące zmian 
w systemie zachęt inwestycyjnych 
mogą spowodować, że inwestycje 
w specjalnych strefach ekonomicznych 
– rozumianych jako reżimie zwolnienia 
podatkowego w określonym zakresie 
– staną się jeszcze bardziej popularne 
wśród przedsiębiorców. Dlatego też 
warto zapoznać się z zagadnieniami 
podatkowymi, które stanowią wyzwanie 
dla firm, które podjęły decyzję 
o rozpoczęciu działalności w strefie 
i korzystaniu ze zwolnienia z podatku 
dochodowego.

Życzę Państwu przyjemnej lektury.

Rafał�Szafraniec
Partner,

Dział doradztwa podatkowego 
w KPMG w Polsce
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Wiele zezwoleń – 
ile ewidencji?
Kwestia�sposobu�prowadzenia�ewidencji�rachunkowej�
dla�celów�obliczenia�podatku�dochodowego�(straty)�oraz�
dochodu�z tytułu�działalności�prowadzonej�na�terenie�
specjalnej�strefy�ekonomicznej�na�podstawie�dwóch�lub�
więcej�zezwoleń�do�niedawna�nie�budziła�kontrowersji.�
W 2015�roku�pojawiły�się�jednak�pierwsze�rozstrzygnięcia�
organów�podatkowych�kwestionujące�prawidłowość�
prowadzenia�jednej�ewidencji�rachunkowej�dla�celów�
podatkowych�dla�wszystkich�zezwoleń�posiadanych�przez�
podatnika�działającego�w specjalnej�strefie�ekonomicznej.�
Analizując�poglądy�na�tę�kwestię,�prezentowane�od�
tamtego�czasu�zarówno�przez�organy�podatkowe,�jak�
i sądy�administracyjne,�należy�wskazać,�iż�nie�zdołały�one�
wypracować�jednolitego�stanowiska�–�mimo,�iż�w sprawie�
wypowiedział�się�również�dwukrotnie�Naczelny�Sąd�
Administracyjny.
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Sprzeczność�rozstrzygnięć�
wojewódzkich�sądów�
administracyjnych�

Część sądów administracyjnych od 
pewnego czasu prezentuje stanowczy 
pogląd, zgodnie z którym każde 
zezwolenie na prowadzenie działalności 
gospodarczej wydawane jest na 
wykonywanie ściśle określonego 
rodzaju działalności prowadzonej 
w obrębie konkretnej specjalnej strefy 
ekonomicznej (dalej: SSE). Zgodnie 
z tym stanowiskiem, dla określonego 
zezwolenia (działalności gospodarczej) 
ustalane są limity dopuszczalnej 
pomocy, tj. maksymalna intensywność 
udzielanej pomocy – a więc wykazując 
dochody podlegające zwolnieniu 
z tytułu prowadzenia działalności na 
terenie SSE, podatnik posiadający 
kilka zezwoleń, zobowiązany jest 
odrębnie obliczać przychody i koszty 
dla działalności prowadzonej w oparciu 
o konkretne zezwolenie. W ostatnim 
czasie taką linię interpretacyjną 
przepisów przyjął m.in. Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Poznaniu, 
wskazując w uzasadnieniu ustnym 
swojego wyroku z dnia 26 lipca 2017 r. 
(sygn. I SA/Po 1355/16), iż podatnik 

zobowiązany jest do prowadzenia 
ewidencji spełniającej wymogi art. 9 
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych (dalej: Ustawa 
CIT), czyli w sposób umożliwiający 
zapewnienie odrębnego ustalania 
osiągniętego dochodu lub poniesionej 
straty w odniesieniu do każdego 
z posiadanych zezwoleń. Podobnie 
ten sam sąd wskazał w orzeczeniu 
wydanym 2 lutego 2017 r. (sygn. I SA/
Po 850/16), uznając, że obowiązkiem 
podatnika jest prowadzenie ewidencji 
rachunkowej w sposób umożliwiający 
osobne określenie dochodu dla 
każdego z rodzajów działalności 
gospodarczej prowadzonej na terenie 
strefy na podstawie osobnego 
zezwolenia. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Poznaniu wskazał, 
iż jest to konieczne dla prawidłowego 
zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 34 
Ustawy CIT.

Co ciekawe, ten sam sąd, częściowo 
nawet w tym samym składzie, w innym 
orzeczeniu, wydanym 5 kwietnia 
2017 r., sygn. I SA/Po 1303/16, 
podzielił w pełni stanowisko podatnika 
odwołującego się od niekorzystnej 
dla niego interpretacji przepisów 

podatkowych wydanej przez organy 
podatkowe, wskazując, iż dla celów 
obliczania dochodu opodatkowanego 
podatkiem dochodowym od osób 
prawnych (straty) oraz dochodu 
(straty) uzyskanego z działalności 
gospodarczej prowadzonej na terenie 
SSE na podstawie zezwoleń, podatnik 
będzie mógł prowadzić jedną wspólną 
ewidencję dla działalności zwolnionej 
prowadzonej na podstawie wszystkich 
posiadanych przez niego zezwoleń oraz 
odrębną ewidencję dla działalności 
podlegającej opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób prawnych. Co 
więcej, WSA w Poznaniu w orzeczeniu 
tym powołał się na fakt, iż poglądy 
te były „wielokrotnie wyrażane 
w aktualnym i jednolitym orzecznictwie 
sądów administracyjnych”, 
wymieniając m.in. wyrok WSA we 
Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2016 r., 
sygn. I SA/Wr 447/16; wyrok WSA 
w Łodzi z dnia 26 października 2016 
r., sygn. I SA/Łd 646/16, sygn. I SA/
Go 314/16, wyrok WSA w Gliwicach 
z dnia 7 marca 2017 r., sygn. I SA/Gl 
1194/16 oraz wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 19 lipca 
2016 r., o sygn. akt II FSK 1849/14.
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Brak ugruntowanego poglądu na 
kwestię prawidłowego prowadzenia 
ewidencji rachunkowej dla potrzeb 
podatku dochodowego przez 
podatników korzystających 
z więcej niż jednego zezwolenia 
strefowego również wśród organów 
podatkowych.

Zmienna�linia�interpretacyjna�
organów

Brak ugruntowanego poglądu na 
kwestię prawidłowego prowadzenia 
ewidencji rachunkowej dla 
potrzeb podatku dochodowego 
przez podatników korzystających 
z więcej niż jednego zezwolenia 
strefowego również wśród 
organów podatkowych. Do roku 
2015 stanowisko to było jednolite 
i potwierdzało pogląd przyjmowany 
przez podatników, iż prowadzenie 
przez spółkę działalności gospodarczej 
na terenie SSE w oparciu o dwa lub 
więcej zezwoleń nie skutkuje po jej 
stronie obowiązkiem prowadzenia 
ewidencji rachunkowej odrębnie dla 
każdego z tych zezwoleń (por. np. 
interpretacja indywidualna Dyrektora 
Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 
sierpnia 2014 r., sygn. akt ITPB3/423-
228a/14/PST). Następnie można było 
zaobserwować całkowitą zmianę 
stanowiska organów podatkowych. 
Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej 
w Katowicach w interpretacji 
indywidualnej wydanej 15 czerwca 
2016 r., znak IBPB-1-3/4510-436/16/
JKT, wskazał, że jeżeli przedsiębiorca 
będzie prowadzić działalność na 

terenie strefy, zobowiązany będzie 
do prowadzenia ewidencji w sposób 
umożliwiający zapewnienie odrębnego 
ustalania osiągniętego dochodu lub 
poniesionej straty w odniesieniu do 
każdego z posiadanych zezwoleń. 
Podobnie wskazywał Minister Rozwoju 
i Finansów, zmieniając z urzędu wydane 
wcześniej interpretacje indywidualne 
(por. interpretacja indywidualna 
Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 
2015 r., znak DD10.8221.142.2015.
MZB oraz z dnia 8 grudnia 2015 r., 
znak DD10.8221.199.2015.MZB). 
Jednak w ostatnim czasie stanowisko 
konsekwentnie przyjmowane od 
2015 r. przez organy wydające 
interpretacje indywidualne przepisów 
prawa podatkowego przestało być 
jednorodne – pojawiły się bowiem 
ponownie rozstrzygnięcia korzystne 
dla podatników, negujące konieczność 
prowadzenia odrębnych ewidencji 
rachunkowych dla poszczególnych 
zezwoleń strefowych (por. Dyrektor 
Krajowej Informacji Skarbowej 
w interpretacjach wydanych 
w dniu 11 maja 2017 r., znak 
0111-KDIB1-3.4010.53.2017.1.JKT 
oraz 3 lipca 2017 r., znak 0111-KDIB1-
3.4010.150.2017.1.JKT).
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Jednolite�orzecznictwo�naczelnego�
sądu�administracyjnego�nie�kończy�
sporów

Wątpliwości, jakie pojawiły się 
w związku z zupełnie różnym 
sposobem wykładni przepisów 
podatkowych w zakresie ewidencji 
rachunkowej podatników 
prowadzących działalność w strefie na 
podstawie dwóch i więcej zezwoleń 
nie zdołały rozstrzygnąć nawet dwa 
dotychczasowe orzeczenia Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w tym 
zakresie: wskazany wyżej wyrok 
z dnia 19 lipca 2016 r., o sygn. akt II 
FSK 1849/14 oraz kolejny, z dnia 8 
listopada 2016 r., sygn. II FSK 2230/14 
– oba zgodnie wskazujące, iż brak 
jest przepisów nakładających na 
podatnika obowiązek wyodrębnienia 
i przyporządkowania dochodu 
odpowiednio do każdego posiadanego 
zezwolenia.

Na tle tak licznych rozbieżności 
interpretacyjnych, wnikliwej analizie 
poddać należy przepisy regulujące 
obowiązki podatników, prowadzących 
działalność na terenie SSE. Mając 
na uwadze powyższe należy więc 
wskazać, iż zarówno wykładnia 
literalna, jak i celowościowa przepisów 
art. 9 ust. 1 Ustawy CIT oraz § 5 ust. 5 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy 
publicznej udzielanej przedsiębiorcom 
działającym na podstawie zezwolenia 
na prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenach SSE, 
w przypadku prowadzenia działalności 
na terenie SSE i poza terenem SSE, 
nakazuje jedynie prowadzenie odrębnej 
ewidencji rachunkowej dla działalności 
zwolnionej oraz działalności nieobjętej 
zwolnieniem. Natomiast brak jest 
podstaw prawnych do wyodrębniania 
dochodu osiąganego w ramach 
poszczególnych zezwoleń strefowych, 
jako że dochód ten korzysta w całości 
ze zwolnienia. Wartym podkreślenia 
jest fakt, że przepisy podatkowe należy 
intepretować ściśle, respektując 
zasadę in dubio pro tributario. 
Interpretując ustawy podatkowe 
w jej kontekście należy wskazać, iż 
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Krzysztof�Szwaja 
starszy menedżer 
w dziale doradztwa 
podatkowego, biuro 
w Katowicach

zarówno w treści przepisów Ustawy 
CIT, jak również przepisów o SSE, 
brak jest regulacji, które nakładałyby 
na podatnika obowiązek prowadzenia 
odrębnej ewidencji dla poszczególnych 
rodzajów działalności gospodarczej, 
na które zostały wydane odrębne 
zezwolenia strefowe.

Również ze względu na brzmienie 
art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 3 pkt 
1 i 3 Ustawy CIT, wskazujących, 
że podatnik w celu ustalenia 
podstawy opodatkowania podatkiem 
dochodowym zobowiązany jest jedynie 
wyłączyć odpowiednio przychody 
oraz koszty działalności strefowej, 
prowadzona przez niego ewidencja 
powinna umożliwić wyłącznie ustalenie 
tych wartości. A contrario, nie ma 

zatem potrzeby ustalania tych wartości 
przypadających odpowiednio na każde 
zezwolenie, a twierdzenie przeciwne 
jest błędem co do wykładni.

Wobec powyższego przeciwne 
stanowisko niektórych 
organów podatkowych i sądów 
administracyjnych nie znajduje 
uzasadnienia. Mając na względzie 
pozytywne jak dotąd dla podatników 
orzecznictwo NSA w tym zakresie, 
należy mieć nadzieję, iż podatnicy 
uzyskają w końcu jednoznaczną 
odpowiedź, czy rozwijając swoje 
przedsiębiorstwo i działając na 
podstawie więcej niż jednego 
zezwolenia powinni prowadzić 
jedną, czy też odrębne ewidencje dla 
poszczególnych zezwoleń.
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Przedsiębiorcy�rozważający�rozpoczęcie�prowadzenia�działalności�na�terenie�
specjalnej�strefy�ekonomicznej�(„SSE”)�często�są�zaskoczeni�tym,�iż�nie�każdy�
ich�dochód�objęty�jest�zwolnieniem�strefowym.�

Przychody i koszty 
przedsiębiorcy 
prowadzącego 
działalność  
na terenie SSE
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Dochodem wolnym od podatku na 
podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy 
CIT (oraz art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy 
PIT) jest wyłącznie taki dochód, który 
spełnia jednocześnie 3 podstawowe 
warunki:  pochodzi z działalności 
gospodarczej prowadzonej na terenie 
SSE (I), jest uzyskiwany na podstawie 
zezwolenia (II) do wysokości 
dostępnego limitu pomocy publicznej 
(II). Odstępstwo, w którymkolwiek 
z powyższych warunków powoduje, 
że w rozliczeniu przedsiębiorcy 
strefowego oprócz dochodów wolnych 
(z działalności strefowej) pojawią 
się również dochody opodatkowane 
(z działalności pozastrefowej). 

Praktyczną konsekwencją 
wspomnianych powyżej odstępstw 
jest konieczność podziału 
uzyskiwanych przychodów na 
przychody z działalności strefowej 
(zwolnione) oraz przychody 
z działalności pozastrefowej 
(opodatkowane). Należy podkreślić, 
że ustawodawca przewidział 
wyłącznie wspomniane dwie grupy 
przychodów, w przeciwieństwie 
do kosztów, które oprócz kosztów 
strefowych i pozastrefowych mogą 
uwzględniać również rozliczane 
właściwym kluczem koszty wspólne. 
Koszty wspólne podzielić należy 
natomiast z wykorzystaniem klucza 
przychodowego, który zgodnie 
z postanowieniami art. 15 ust. 
2 oraz 2 a ustawy CIT ustala się 
z wykorzystaniem poniższego wzoru:

Kwalifikacja kosztów do kosztów 
wspólnych może nastąpić wyłącznie 
w przypadku braku możliwości ich 
bezpośredniego przyporządkowania 
do działalności strefowej lub 
pozastrefowej. Ponadto przy obliczaniu 
klucza przychodowego istotne 
jest wyeliminowanie uproszczeń 
dopuszczanych przez ustawę 
o rachunkowości np. prezentowaniu 
per saldo wyniku na sprzedaży 
środków trwałych bądź też różnic 
kursowych (z wyjątkiem metody 
rachunkowej ich obliczania), gdyż mogą 
one prowadzić do niewłaściwego 
obliczenia przychodowego klucza 
alokacji. 

Jak�przygotować�system�księgowy�
do�działalności�w SSE?�

Sytuacją, z którą stosunkowo często 
spotykamy się w praktyce jest brak 
dostosowania systemu księgowego 
do wyzwań, jakie stawiać przed nim 
będzie prowadzenie działalności na 
terenie SSE.  Właściwe ustawienie 
systemu oraz przygotowanie planu 
kont jeszcze przed rozpoczęciem 
działalności na terenie SSE pozwala na 
znaczne ograniczenie nakładów pracy, 
koniecznych dla poprawnego obliczenia 
wyniku na działalności zwolnionej 
oraz opodatkowanej. Poprawne 
przygotowanie kalkulacji podatkowej 
u przedsiębiorcy strefowego 
wiąże się bowiem z efektywnym 
przygotowywaniem dwóch odrębnych 
kalkulacji podatku. Jeżeli zatem już 
na poziomie księgowań podatnik nie 

podzieli przychodów oraz kosztów 
zgodnie z omówionymi powyżej 
zasadami, jedynym wyjściem będzie 
szczegółowa weryfikacja wszystkich 
zapisów na kontach wynikowych i ich 
ręczna kwalifikacja dokonywana ex 
post. 

Spotykanymi przez nas praktycznymi 
rozwiązaniami powyższego problemu 
są:

• Opracowanie planu kont, który na 
poziomie kont analitycznych będzie 
pozwalał na podział przychodów oraz 
kosztów na właściwe kategorie.

• Pozostawienie niezmienionego 
planu kont, ale nadanie każdemu 
księgowaniu na kontach 
wynikowych dodatkowego 
parametru, oznaczającego jego 
kwalifikację do właściwej kategorii 
przychodów lub kosztów.

Dyskontowanie�pomocy�publicznej

Uzyskanie zwolnienia z opodatkowania 
działalności prowadzonej na terenie 
SSE warunkuje poniesienie wydatków 
inwestycyjnych bądź też zatrudnienie 
pracowników. Wyższą z uzyskanych 
kwot przemnaża się następnie przez 
właściwy wskaźnik pomocy publicznej 
i w taki sposób uzyskuje wartość 
podatku, który podlegać będzie 
zwolnieniu. W praktyce wykorzystanie 
tak obliczonego limitu pomocy 
publicznej jest procesem długotrwałym 
i rozłożonym na wiele kolejnych lat, 
podobnie jak i ponoszenie nakładów 

Klucz�alokacji�do�działalności�strefowej
(Przychody�z działalności�strefowej+Przychody�z działalności�pozastrefowej)

Klucz�alokacji�do�działalności�niestrefowej=�1-Klucz�alokacji�do�działalności�strefowej

Przychody�z działalności�strefowej
=
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inwestycyjnych (kosztów zatrudnienia). 
W celu zachowania porównywalności 
pomiędzy kwotami ponoszonych 
wydatków a wartością przyznanego 
zwolnienia wprowadzono obowiązek 
tzw. dyskontowania zarówno 
przyznanej pomocy publicznej, 
jak i ponoszonych wydatków. 
W ekonomicznym ujęciu wydatek 
poniesiony w okresie późniejszym 
będzie mniej warty niż wydatek 
poniesiony wcześniej. 

W konsekwencji, aby obliczyć realną 
wartość otrzymanego zwolnienia 
oraz poziomu jego wykorzystania 
należy zdyskontować wartości 
wydatków kwalifikowanych oraz 
podatku podlegającego zwolnieniu do 
wartości na dzień wydania zezwolenia 
na działalność w strefie. W praktyce 
dyskontowanie odbywa się z pomocą 
tabeli dyskontującej realizującej 
wymagania wskazane przez 
ustawodawcę. 

Przedsiębiorcy działający na terenie 
SSE przy okazji zakończenia roku 
podatkowego i obliczenia podatku 
zobowiązani są do weryfikacji, czy 
nie przekroczyli limitu udzielonej 
im pomocy publicznej (bazując na 
zdyskontowanych wartościach 
wydatków kwalifikowanych i pomocy 
publicznej).

Marek�Głogocki�
starszy konsultant 
w dziale doradztwa 
podatkowego, biuro 
we Wrocławiu

Podsumowanie�

Przedsiębiorcy decydujący się na 
działalność na terenie SSE, powinni 
pamiętać, że łącznie z oczywistymi 
korzyściami z prowadzenia 
takiej działalności, muszą liczyć 
się z szeregiem dodatkowych 
wymagań natury formalnej w tym 
m.in. wspomnianą koniecznością 
podziału przychodów i kosztów, 
a także koniecznością dyskontowania 
otrzymanej pomocy publicznej 
oraz wydatków kwalifikowanych. 
Stąd, przed decyzją o ulokowaniu 
działalności na terenie SSE zalecamy 
konsultację ze specjalistami, którzy 
w szczegółach przedstawią wszystkie 
aspekty takiej działalności i pomogą 
przygotować przedsiębiorcę do 
stojących przed nim wyzwań.

Data
Stopa  

dyskon-
towa

Stopa
roczna

Stopa 
miesięczna

Wydatki 
poniesione 
w okresie

Liczba 
miesięcy

Czynnik 
dyskontujący 

w okresie

Czynnik 
dyskontujący

Wartość 
zdyskontowana

Wartość 
zdyskontowana 

wydatków 
inwestycyjnych 

(CUM)

Otrzymana 
pomoc 

publiczna 
- CIT

Zdyskon-
towana 
wartość 
pomocy

09.2013         

10.2013 4,18% 0,0418 0,0035  1 0,9965 0,9965  

11.2013 4,18% 0,0418 0,0035  2 0,9965 0,9931  

12.2013 4,18% 0,0418 0,0035  3 0,9965 0,9896  

01.2014 3,75% 0,0375 0,0031  4 0,9969 0,9865  

Źródło: Opracowanie własne KPMG
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Usługi realizowane 
poza strefą mogą 
korzystać z preferencji 
podatkowej – jeśli 
ich charakter 
jest subsydiarny 
i pomocniczy
Kolejne�rozstrzygnięcia�Naczelnego�Sądu�Administracyjnego�potwierdzają,�
że�całość�dochodu�z tytułu�sprzedaży�wyrobów�strefowych�będzie�podlegać�
zwolnieniu�z podatku�dochodowego�również�w sytuacji,�gdy�spółka�prowadząca�
działalność�na�obszarze�specjalnej�strefy�ekonomicznej�realizuje�poza�granicami�
strefy�usługi�o charakterze�pomocniczym�(bądź�korzysta�z takich�usług).
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Organy�prezentują�restrykcyjne�
stanowisko�

Organy podatkowe nie są co do zasady 
w powyższej kwestii przychylne 
podatnikom i mimo pozytywnego 
orzecznictwa sądów administracyjnych 
konsekwentnie twierdzą, że 
wykonywanie niektórych czynności 
w ramach procesu produkcyjnego 
poza granicami specjalnej strefy 
ekonomicznej (dalej: SSE) wpływa 
na wysokość zwolnienia strefowego 
przysługującego przedsiębiorcy na 
podstawie zezwolenia. Oznacza to, 
że dochód uzyskany ze sprzedaży 
produktów odpowiadający fazie 
produkcji realizowanej przez 
zewnętrznych usługodawców lub 
poza SSE musi być wyłączony 
z dochodu podlegającego zwolnieniu 
z podatku dochodowego. Takie 
stanowisko przyjął m.in. Dyrektor 
Izby Skarbowej w Katowicach 
w interpretacji indywidualnej wydanej 
4 maja 2016 r., znak IBPB-1-3/4510-
99/16/IŻ, wskazując, iż aby proces 
produkcyjny mógł być zaliczony do 
działalności prowadzonej na terenie 
strefy przez podatnika posiadającego 
zezwolenie musi być wykonywany 
przez tego podatnika, a nie w części 
przez podwykonawcę, a za działalność 
pomocniczą można uznać tylko 
działania umożliwiające lub ułatwiające 
prowadzenie procesów podstawowych, 
takie jak zakup energii, narzędzi, 
oprzyrządowania czy pakowanie 
lub magazynowanie produktów 
wytworzonych na obszarze strefy (por. 
interpretacje indywidualne wydane 
przez Dyrektora Krajowej Informacji 
Skarbowej w dniu 9 czerwca 2017 r., 
znak 0111-KDIB1-3.4010.113.2017.1.JKT 
oraz 23 marca 2017 r., 2461-IBPB-1-
2.4510.20.2017.1.AK).

Sądy�rozumieją�realia�gospodarcze

Wydając takie rozstrzygnięcia, organy 
podatkowe nie biorą jednak pod uwagę 
argumentacji podnoszonej wielokrotnie 
przez sądy administracyjne orzekające 
w podobnych sprawach, zgodnie z którą 
nie można oczekiwać, że podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą 
na terenie SSE wyodrębni w sposób 

sztuczny niewielki wycinek produkcji 
wyłącznie z uwagi na to, że korzysta 
z usług podwykonawców lub realizuje 
usługi pomocnicze poza terenem 
SSE. Sądy podkreślały wielokrotnie, 
że procesy produkcyjne w obecnych 
realiach gospodarczych są wysoce 
wyspecjalizowane i w efekcie tego 
niezbędne staje się korzystanie 
z towarów i usług dostarczanych przez 
kompetentne podmioty – a więc dopóki 
poza strefą wykonywana jest działalność 
subsydiarna do działalności strefowej, 
określonej w zezwoleniu uzyskanym 
przez przedsiębiorcę, to nie powinno 
to mieć wpływu na poziom zwolnienia 
z podatku dochodowego. 

Ostatnie z orzeczeń wydanych 
w tym zakresie przez Naczelny Sąd 
Administracyjny (14 czerwca 2017 r., 
sygn. II FSK 1438/15) dotyczyło spółki 
będącej producentem konstrukcji 
stalowych, prowadzącej działalność 
w SSE. W ramach realizacji całości 
zamówień spółka dokonywała także 
transportu oraz instalacji i montażu 
wyprodukowanych na terenie 
strefy elementów stalowych, przy 
czym montaż odbywał się na ogół 
poza terenem SSE. Uzasadniając 
swoje stanowisko spółka wskazała, 
że instalacja wyprodukowanych 
konstrukcji winna była być traktowana 
jako integralny element świadczenia 
wykonywanego na rzecz klientów 
z uwagi na fakt, że tylko producent, 
dysponując odpowiednią wiedzą 
techniczną, mógł zabezpieczyć montaż 
zgodny z normami budowlanymi, 
zasadami bezpieczeństwa oraz 
warunkami gwarancji. Minister 
Finansów uznał, że skoro ani transport, 
ani montaż (instalacja) nie zostały 
wymienione w posiadanym przez 
spółkę zezwoleniu na prowadzenie 
działalności na terenie SSE, to dochód 
z tytułu transportu i montażu (instalacji) 
nie może podlegać zwolnieniu 
z opodatkowania na podstawie art. 
17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych (dalej: 
Ustawa CIT). Spółka, nie zgadzając 
się z takim stanowiskiem, zaskarżyła 
interpretację do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie. Ten 

Zdaniem organów 
podatkowych 
dochód uzyskany 
ze sprzedaży 
produktów 
odpowiadający 
fazie produkcji 
realizowanej przez 
zewnętrznych 
usługodawców 
lub poza SSE musi 
być wyłączony 
z dochodu 
podlegającego 
zwolnieniu 
z podatku 
dochodowego.
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w pełni zgodził się ze stanowiskiem 
skarżącej i uchylił interpretację Ministra, 
wskazując, iż argumentacja organu 
powołująca się na brak zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie 
usług montażu i transportu była 
nielogiczna, ponieważ z istoty usług 
transportowych i montażu wynikało, 
że miały być one wykonywane 
w znacznej mierze poza granicami 
SSE. Nie miało więc zdaniem WSA 
znaczenia, czy spółka miała, czy 
nie miała zezwolenia, w którym 
wymieniona zostałaby działalność 
transportowa oraz montażowa – 
w istocie bowiem chodziło o ocenę, 
czy tego typu czynności, jako czynności 
pomocnicze, były częścią działalności 
produkcyjnej wykonywanej na terenie 
strefy i zwolnionej z opodatkowania. 
W uzasadnieniu WSA wskazał, iż 
skoro wartość towaru w całościowej 
cenie wynosiła ok. 90%, a wartość 
transportu i montażu 10% oraz jeżeli 
gwarancja za dostarczony do klienta 
towar uzależniona jest od warunków 
transportu i montażu zapewnianego 
w łącznej cenie świadczenia przez 
producenta działającego na terenie SSE 
– to wartość montażu i transportu na 

miejsce ostatecznego przeznaczenia, 
nie stanowiąca istotnego wartościowo 
elementu w porównaniu do wartości 
dostarczanego towaru, jest integralną 
częścią przedmiotu działalności 
gospodarczej prowadzonej na terenie 
strefy w rozumieniu art. 17 ust.  
1 pkt 34 Ustawy CIT. Takie stanowisko 
WSA w pełni potwierdził w swoim 
rozstrzygnięciu NSA, podkreślając, iż 
wykonywanie transportu i montażu 
związane z zamontowaniem 
konstrukcji, które obiektywnie muszą 
być wykonywane poza terenem 
SSE są czynnościami pomocniczymi 
– pomiędzy tymi czynnościami 
bowiem, a działalnością podstawową 
spółki istnieje ścisły i nierozerwalny, 
funkcjonalny związek, a zatem stanowią 
one integralną część działalności 
strefowej.

Powyższy wyrok NSA w pełni 
potwierdza aktualną i ugruntowaną 
linię orzeczniczą w tym zakresie – 
przykładowo wskazać tu można na 
orzeczenia WSA w Rzeszowie z dnia  
8 czerwca 2017 r., sygn. I SA/Rz 263/17, 
WSA w Lublinie z dnia 17 marca 2017  r., 
sygn. I SA/Lu 58/17, WSA w Łodzi z dnia 

15 marca 2017 r., sygn. I SA/Łd 1109/16, 
WSA we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 
2016 r., sygn. I SA/Wr 963/16 oraz 
wcześniejsze orzeczenia NSA:  
z 10 września 2015 r. (sygn. II FSK 
1766/13) czy z 27 sierpnia 2015 r. (sygn. 
II FSK 541/14).

Pozytywne�orzecznictwo�nie�
zażegnało�rozbieżności

Mimo wskazanego powyżej 
pozytywnego orzecznictwa, 
przedsiębiorcy w dalszym ciągu 
nie mogą mieć jednak pewności, 
jakie konsekwencje będzie mieć 
korzystanie przez nich na szerszą 
skalę z usług zewnętrznych 
kontrahentów lub samodzielna 
realizacja poza terenem SSE usług 
ściśle związanych z ich produktem 
strefowym. Jest to szczególnie 
istotne w związku z rosnącym 
w ostatnim czasie zainteresowaniem 
organów podatkowych działalnością 
prowadzoną na terenie specjalnych 
stref ekonomicznych i sposobem 
wykorzystania pomocy publicznej 
w formie zwolnienia z podatku 
dochodowego.

Marta�Chyla 
starszy konsultant 
w dziale doradztwa 
podatkowego, biuro 
w Katowicach
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Wyodrębnienie 
działalności zwolnionej 
z opodatkowania 
w SSE oraz działalności 
prowadzonej poza nią
Przepisy�i praktyka�nie�wykluczają�prowadzenia�działalności�
przez�podatników�częściowo�jako�działalności�zwolnionej�
z opodatkowania�w Specjalnej�Strefie�Ekonomicznej�
i częściowo�poza�Specjalną�Strefą�Ekonomiczną,�jako�
działalności�opodatkowanej.�Należy�jednak�pamiętać�
o obowiązkach�z tym�związanych�i odpowiednim�
wykazywaniem�i rozdzielaniem�przepływów�pomiędzy�tymi�
dwoma�niejako�odrębnymi�częściami�działalności.�
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W przypadku prowadzenia działalności 
zarówno w specjalnej strefie 
ekonomicznej (tzw. SSE), jak i poza jej 
obszarem lub w zakresie wskazanym 
w zezwoleniu strefowym i poza 
zakresem z zezwolenia niezmiernie 
istotne jest ustalenie, jaka działalność 
i w jakim zakresie może korzystać ze 
zwolnienia z podatku dochodowego. 

W przypadku kontroli przedsiębiorcy 
prowadzącego działalność w SSE 
to właśnie ta kwestia w pierwszej 
kolejności jest przedmiotem 
weryfikacji organów skarbowych. 

Jak więc należy postępować, aby mieć 
pewność, że prawidłowo wydzielamy 
działalność korzystającą ze zwolnienia 
od działalności opodatkowanej? 

Ze zwolnienia z podatku 
dochodowego korzysta działalność, 
która jest: 

a) Wskazana w tzw. Zezwoleniu 
Strefowym oraz 

b) Prowadzona jest na terenie SSE. 

Sposób�wyodrębnienia

Zgodnie z § 5 ust. 5 tzw. Rozporządzenia 
Strefowego1 zwolnienie z podatku 
dochodowego oparte czy to na 
wysokości inwestycji, czy związane 
z nowo utworzonymi miejscami 
pracy przysługuje wyłącznie z tytułu 
działalności prowadzonej na terenie 
strefy. 

Przepis ten precyzuje, że w przypadku 
prowadzenia przez przedsiębiorcę 
działalności gospodarczej również 
poza obszarem strefy, działalność 
prowadzona na terenie strefy musi być 
wydzielona organizacyjnie, a wielkość 
zwolnienia określa się w oparciu o dane 
jednostki organizacyjnej prowadzącej 
działalność wyłącznie na terenie strefy.

Należy przy tym zwrócić uwagę, 
czy faktycznie jest to działalność 
gospodarcza prowadzona poza 
obszarem SSE (jako takiej nie należy 
przykładowo postrzegać usług 
podwykonawcy znajdującego się poza 
terenem SSE).

1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na 
podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Działalność na 
terenie SSE objęta 

zezwoleniem

Działalność na terenie SSE nie objęta 
zezwoleniem

Działalność poza terenem 
SSE

Dochód 
opodatkowany

Dochód 
zwolniony

Do wyczerpania 
limitu

Po przekroczeniu 
limitu
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W praktyce jednak przepisy nie 
wskazują jak ma wyglądać i przejawiać 
się takie wyodrębnienie organizacyjne.

Generalnie wskazuje się, że przejawia 
się ono poprzez: 

A. Wyodrębnienie�księgowe�– tj. 
wyodrębnienie przychodów i kosztów 
w księgach rachunkowych, (tu 
np. prowadzona pozabilansowo 

ewidencja lub odpowiedni plan 
kont, alternatywnie stosowanie 
znaczników dla zapisów 
przyporządkowanych danej 
działalności);

B. Wyodrębnienie�majątkowe 
– tj. wyodrębnienie składników 
majątku trwałego (np. środki trwałe 
przypisane wyłącznie do działalności 
korzystającej ze zwolnienia z podatku 

dochodowego lub wyłącznie do 
działalności opodatkowanej);

C. Wyodrębnienie�osobowe – 
tj. wskazanie pracowników, 
którzy mogą być przypisani, jako 
pozostający w obszarze działalności 
korzystającej ze zwolnienia z podatku 
dochodowego bądź pracujący 
w obszarze wyłącznie działalności 
opodatkowanej. 
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Wyodrębnienie 
organizacyjne 
ma pozwolić 
na prawidłowe 
ustalenie dochodu 
podatkowego 
z działalności 
prowadzonej 
na terenie SSE 
i w zakresie 
objętym tzw. 
zezwoleniem 
strefowym.

Przepływy�pomiędzy�działalnością�
opodatkowaną�i zwolnioną

Dochodzi do sytuacji, gdy jedna 
firma będąca całością prowadzi dwie 
działalności, które z punktu widzenia 
podatku dochodowego należy 
postrzegać odrębnie. 

Przykład takiego podmiotu wskazany 
jest na rysunku poniżej. 

W takim wypadku wspomniane 
Rozporządzenie strefowe wskazuje, 
że przy ustalaniu wielkości zwolnienia 
od podatku dochodowego, 
przysługującego przedsiębiorcy 
prowadzącemu działalność na terenie 
strefy za pośrednictwem jednostki 
organizacyjnej, należy stosować 
przepisy dotyczące cen transferowych 
pomiędzy podmiotami powiązanymi 
dotyczące możliwości szacowania 
dochodu (tj. art. 25 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz 
art. 11 ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych).

W takim wypadku wspomniane 
Rozporządzenie strefowe wskazuje, 
że przy ustalaniu wielkości zwolnienia 
od podatku dochodowego, 
przysługującego przedsiębiorcy 
prowadzącemu działalność na terenie 
strefy za pośrednictwem jednostki 
organizacyjnej, należy stosować 
przepisy dotyczące cen transferowych 

pomiędzy podmiotami powiązanymi 
dotyczące możliwości szacowania 
dochodu (tj. art. 25 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz 
art. 11 ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych).

Przepisy te dają zatem organom 
podatkowym możliwość 
weryfikowania, na jakich zasadach 
dokonywane są przepływy pomiędzy 
działalnością korzystającą ze zwolnienia 
z podatku dochodowego a działalnością 
opodatkowaną. 

W takim przypadku przedsiębiorca 
powinien ustalać dochód i kierować 
się takimi zasadami jakby rozliczał 
się z niezależnym przedsiębiorcą. 
Zasady te oparte na cenie 
rynkowej mają zapewnić rzetelne 
przypisanie odpowiedniej wartości 
przychodów i kosztów do działalności 
opodatkowanej oraz zwolnionej. 
W przeciwnym razie możliwe byłoby 
np. zaniżenie przychodów alokowanych 
do działalności opodatkowanej. 

Aby zatem prawidłowo ustalić dochód 
zwolniony i opodatkowany, gdy 
przedsiębiorca prowadzi działalność 
poprzez jednostkę organizacyjną 
położoną na terenie SSE i poza 
jej obszarem, konieczne jest 
przeprowadzenie analizy przepływów 
finansowych pomiędzy tymi 
jednostkami. 

Zakład�poza�
SSE

Zakład�
SSE

usługi wew. (koszty 
ogólne zarządu, koszty 

działu handl.)

surowce, materiały, usługi 
obce (zarządcze, prawne, 

informatyczne,etc)

surowce, materiały, usługi obce

półprodukty

Źródło: Opracowanie własne KPMG
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Agnieszka�Przeorek 
menedżer w dziale 
doradztwa 
podatkowego, biuro 
we Wrocławiu

 Elementami takiej analizy mogą być: 

1. ustalenie przepływów wewnętrznych 
pomiędzy jednostką organizacyjną 
działającą na terenie SSE oraz poza 
nią (czy się pojawiają, jeśli tak to, 
o jakim charakterze, częstotliwości, 
czy są to jednorazowe przepływy 
czy może stały element procesu 
produkcyjnego);

2. zidentyfikowanie istotnych funkcji 
oraz charakteru przepływu dla każdej 
jednostki i na tej podstawie przyjęcie 
sposobu wyceny tych przepływów;

3. następnie odpowiednia ich alokacja. 

W związku z tym w razie ewentualnego 
sporu z organami warto, aby 
przedsiębiorca posiadał analizę 
wskazującą na ustalenie przepływów 
(alokacji) pomiędzy jednostkami 
organizacyjnymi w ramach działalności 
korzystającej ze zwolnienia z podatku 
dochodowego oraz opodatkowanej, 
wskazującą na zastosowanie warunków 
i cen rynkowych.

Istotne, zatem jak widać jest ustalenie 
sposobu wyróżniania i rozliczania 
działalności podlegającej zwolnieniu 
z opodatkowania z tytułu prowadzenia 
jej w specjalnej strefie ekonomicznej 
nawet już na początkowym etapie 
działalności – tak aby uniknąć 
wątpliwości i problemów w przyszłości. 
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Zwolnienia w SSE 
w przypadku 
delokalizacji po 
nowemu
Mimo�że�nowe�unijne�przepisy�dotyczące�pomocy�publicznej�
zaczęły�obowiązywać�już�w połowie�2014�r.,�a ich�implementacja�do�
Ustawy�o specjalnych�strefach�ekonomicznych�(dalej:�SSE),�miała�
miejsce�na�początku�2015�r.,�nadal�istnieje�wiele�praktycznych�
obszarów,�które�wymagają�doprecyzowania�lub�wyjaśnienia.�
Wynika�to�z faktu,�że�przepisy�unijne�pisane�są�w sposób�bardzo�
ogólny,�natomiast�szczegółowa�implementacja�jest�pozostawiana�
państwom�członkowskim.�Praktyka�pokazuje�jednak,�że�państwa�
członkowskie,�w tym�Polska,�kopiują�unijne�przepisy�wprost�do�
krajowych�ustaw�i rozporządzeń,�pozostawiając�często�niełatwe�
zadanie�interpretacji�samym�przedsiębiorcom.�
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Wniosek�o pomoc�publiczną

Jeżeli przedsiębiorca starał się 
kiedyś o pomoc inną niż zwolnienie 
w SSE, np. o dotacje unijne, spotkał 
się na pewno z koncepcją wniosku 
o pomoc publiczną. Wniosek o pomoc 
publiczną w przypadku programu 
pomocowego (czyli kiedy nie jest to 
pomoc ad hoc), warunkuje możliwość 
rozpoczęcia projektu. 

Przez wiele lat przedsiębiorcy 
korzystający ze zwolnienia w SSE 
nie mieli tej kwestii jednoznacznie 
wyjaśnionej. W procedurze udzielania 
zezwolenia SSE, funkcjonowały 
takie dokumenty jak: list intencyjny, 
zgłoszenie inwestora, biznes plan. 
Żaden ze wspomnianych dokumentów 
nie miał jednak charakteru wniosku. 
Przedsiębiorcy rozstrzygając kiedy 
mogą zacząć projekt bazowali 
zawsze na dacie wydania zezwolenia. 
Powyższe wynikało z przepisów 
Rozporządzenia w sprawie pomocy 
publicznej w SSE, które wskazywały, 
że za wydatki kwalifikujące się do 
objęcia pomocą uznaje się koszty 
inwestycji poniesione na terenie 
strefy w trakcie obowiązywania 
zezwolenia, czyli już po dacie jego 
wydania. 

Dopiero od 6 stycznia 2015 r. 
przepisy Ustawy o SSE zostały 
uzupełnione o wyraźne wskazanie, 
że w procedurze negocjacji bądź 
też rokowań, przedsiębiorca 
składa wniosek o udzielnie 
pomocy publicznej. Jednocześnie 
utrzymany został przepis dotyczący 
kwalifikowania wydatków w trakcie 
obowiązywania zezwolenia. Powyższe 
oznacza dla przedsiębiorców, że:

1. Po złożeniu wniosku o udzielnie 
pomocy publicznej (w rokowaniach 
bądź negocjacjach) mogą np. 
składać zamówienia i rozpoczynać 
prace budowlane – co do zasady 
mogą rozpocząć realizację projektu, 
którym ma być objęty zwolnieniem 
w SSE.

2. Mogą ponosić wydatki związane 
z projektem, który ma być 
objęty zwolnieniem na terenie 

SSE, po dniu złożenia wniosku 
o udzielnie pomocy publicznej, 
ale tylko wydatki poniesione po 
dniu uzyskania zezwolenia będą 
wydatkami kwalifikowanymi.

W praktyce problem ten dotyka 
przedsiębiorców, którzy przed 
wydaniem zezwolenia SSE musieli 
czekać na dodatkowe zgody lub 
weryfikacje (np. ze strony ARP bądź 
samego Ministerstwa Rozwoju). 
Wprowadzenie instytucji wniosku 
o udzielenie pomocy publicznej 
zamyka dotychczasowe wątpliwości 
w tym obszarze.

Zmiana�w przepisach

Unijne przepisy dotyczące pomocy 
publicznej obowiązujące od 
połowy 2014 r. rodziły bardzo wiele 
wątpliwości, dlatego 10 lipca 2017 r. 
weszły w życie zmiany, które mają 
te wątpliwości rozwiać. Jednym 
z kluczowych obszarów, który 
został wyjaśniony w zmienianych 
przepisach jest obszar dotyczący 
możliwości uzyskania pomocy 
publicznej (np. zwolnienia w SSE) 
w przypadku tzw. delokalizacji. Do 
wprowadzenia w lipcu 2017 r. zmian, 
przepis nie pozwalał na przyznanie 
pomocy regionalnej (w tym zwolnień 
w SSE) na rzecz przedsiębiorcy, 
który zamknął taką samą lub 
podobną działalność w Europejskim 
Obszarze Gospodarczym (dalej: EOG) 
w ciągu dwóch lat poprzedzających 
wniosek o przyznanie regionalnej 
pomocy inwestycyjnej lub który — 
w momencie składania wniosku 
o pomoc — ma konkretne plany 
zamknięcia takiej działalności w ciągu 
dwóch lat od zakończenia inwestycji 
początkowej, której dotyczy wniosek 
o pomoc, w danym obszarze. 
Ponieważ pojęcia „zamknąć” 
czy też „taka sama lub podobna 
działalność” nie zostały jednoznacznie 
zdefiniowane, Komisja Europejska 
była nawet zmuszona wydać specjalne 
wyjaśnienia. Ponieważ i one nie były 
satysfakcjonujące, postanowiono 
w przygotowywanej nowelizacji 
rozwiązać tę kwestię.

Jednym 
z kluczowych 
obszarów, który 
został wyjaśniony 
w zmienianych 
przepisach jest 
obszar dotyczący 
możliwości 
uzyskania pomocy 
publicznej (np. 
zwolnienia w SSE) 
w przypadku tzw. 
delokalizacji. 
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Nowe przepisy wprowadziły 
pojęcie przeniesienia, które oznacza 
przeniesienie tej samej lub podobnej 
działalności lub jej części z zakładu na 
terenie jednego z państw EOG (zakład 
pierwotny) do zakładu, w którym 
dokonuje się inwestycji objętej pomocą, 
i który znajduje się na terenie innego 
państwa EOG (zakład objęty pomocą). 
Przeniesienie występuje wówczas, 
gdy produkt lub usługa w zakładzie 
pierwotnym i zakładzie objętym 
pomocą służy przynajmniej częściowo 
do tych samych celów oraz zaspokaja 
wymagania lub potrzeby tej samej 
kategorii klientów oraz w jednym 
z pierwotnych zakładów beneficjenta 
w EOG nastąpiła likwidacja miejsc pracy 
związanych z taką samą lub podobną 
działalnością. 

Nowe przepisy miały na celu 
uproszczenie zasad, ale przede 

wszystkim wykluczenie z rozważań 
zupełnie niezwiązanych przypadków. 
Można sobie wyobrazić sytuację, 
w której w sposób zupełnie naturalny 
jest kończona produkcja jednego 
z asortymentów dużej grupy kapitałowej 
– np. dostawcy części samochodowych, 
natomiast w zakładzie w Polsce, 
chcącym skorzystać ze zwolnienia 
w SSE, planowane jest rozpoczęcie 
produkcji nowego asortymentu dla 
tej samej branży. Oba wydarzenia: 
zamknięcie starego zakładu oraz 
otwarcie nowego nie miały ze sobą 
nic wspólnego, jednakże według 
starych przepisów, jeżeli zamknięcie 
zakładu miało miejsce w okresie dwóch 
lat przed momentem ubiegania się 
o zwolnienie w SSE, wejście do SSE było 
zablokowane. 

Według nowych przepisów, takie 
niepowiązane zdarzenia, nie powinny 

blokować inwestowania w SSE, 
jednakże po raz kolejny mamy 
do czynienia z bardzo ogólnym 
sformułowaniem przepisów unijnych. 
Jak bowiem zdefiniować, że produkt 
„przynajmniej częściowo służy do 
tych samych celów” albo „zaspokaja 
potrzeby tej samej kategorii klientów”? 
W świetle planowanych zmian do zasad 
zwolnień w SSE, należy się spodziewać, 
że nowe unijne przepisy znajdą swoje 
odzwierciedlenie dopiero w nowych 
regulacjach SSE.

Michał�Klimczak

menedżer w dziale 
doradztwa 
podatkowego, biuro 
we Wrocławiu
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Analizy�i raporty�KPMG�tworzone�są�dzięki�wiedzy�i doświadczeniu�naszych�ekspertów.�Publikacje 
te�podejmują�problemy�istotne�dla�przedsiębiorców�prowadzących�działalność�w Polsce�i na�świecie.

Publikacje KPMG
Jak�budować�pozytywne�doświadczenia�
klientów.�Analiza�wiodących�praktyk�
zarządzania�doświadczeniami�klientów�na�
rynku�polskim
Raport powstał na podstawie badania rynkowego 
przeprowadzonego na reprezentatywnej 
próbie ponad 5 000 polskich konsumentów, 
zrealizowanego w pierwszym kwartale 2017 
r. przez niezależną firmę badawczą metodą 
CAWI (ang. Computer-Assisterd Web 
Interview). Badanie zostało zrealizowane 
wg tej samej metodologii KPMG Nunwood, 
która jest wykorzystywana do badań na 
innych rynkach. W raporcie KPMG znalazło 
się również zestawienie stu marek – Top 100 
Brands, które zdaniem polskich konsumentów 
oferują im najlepsze doświadczenia klienckie. 
Do analizy włączono marki świadczące usługi 
lub prowadzące sprzedaż produktów dla 
klientów detalicznych na skalę ogólnopolską lub 
w największych miastach. 

Through�the�looking�glass:�a practical�
path�to�improving�healthcare�through�
transparency
Raport powstał na podstawie globalnego 
badania KPMG International, w którym 
uwzględniono wyniki przejrzystości z 32 krajów, 
w tym w większości państw należących do 
OECD i grupy G20. Dla każdego kraju zbadano 
27 wskaźników, które mierzą zakres w jakim 
wdrożono systemowo różne narzędzia służące 
budowaniu przejrzystości. Wybór wskaźników 
został dokonany na podstawie literatury 
przedmiotu oraz wywiadów z ekspertami, pod 
kierunkiem 12 członków międzynarodowej grupy 
ds. przejrzystości systemów ochrony zdrowia. 
W badaniu uwzględniono wskaźniki, które zostały 
wykorzystane przez inne organizacje do pomiaru 
przejrzystości, które mogłyby wskazać na istotne 
odchylenia w różnych systemach ochrony zdrowia. 

Branża�motoryzacyjna,�Edycja�Q2/2017
Raport należy do serii raportów kwartalnych, 
których celem jest przedstawienie 
bieżących trendów w branży motoryzacyjnej 
w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek 
motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa 
oraz motoryzacyjne usługi finansowe. 
Analiza oparta jest o najnowsze dostępne 
dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. 
Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem 
Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego 
oraz KPMG w Polsce.

The�truth�about�online�consumers
Raport powstał na podstawie globalnego badania 
KPMG International zrealizowanego na próbie 18 
430 konsumentów w 51 krajach. Badanie zostało 
przeprowadzone w formie ankiety internetowej 
wśród osób w wieku 15-70 lat, które dokonały 
przynajmniej jednego zakupu w ciągu ostatnich 12 
miesięcy. Dane zgromadzone w wyniku badania 
oraz analizy KPMG dostarczają wniosków, które 
mogą pomóc przedsiębiorstwom w zrozumieniu 
i prognozowaniu zachowań i preferencji klientów 
online z punktu widzenia różnych regionów 
geograficznych, generacji oraz kategorii 
produktowych.  

Roczne�zeznanie�podatkowe�Polaków� 
PIT�2016
Badanie zostało przeprowadzone metodą 
wywiadu telefonicznego CATI (ang. 
Computer Assisted Telephone Interview) 
na reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych 
Polaków. Celem badania było poznanie, 
w jaki sposób Polacy rozliczają swój 
podatek dochodowy za 2016 rok. Na pytania 
odpowiedziały osoby mające obowiązek 
rozliczenia się z urzędem skarbowym za 
rok 2016. W grupie badanych nie zostały 
uwzględnione osoby, za które zeznanie 
podatkowe przygotowuje i składa ZUS bądź 
pracodawca. Badanie zostało przeprowadzone 
w dniach  20-26.03.2017 r. 

Key�Employer�Challenges�–�jak�firmy�
w Polsce�budują�doświadczenie�
pracownika?
Raport powstał na podstawie badania 
przeprowadzonego w IV kwartale 2016 roku 
metodą CAVI i CATI wśród 161 firm działających 
w Polsce. Respondentami badania byli 
przedstawiciele zarządów oraz kadry kierowniczej 
przedsiębiorstw działających na terenie Polski oraz 
osoby zarządzające działami zasobów ludzkich. 
Zagadnienia badawcze obejmowały między innymi 
praktyki przedsiębiorstw pod kątem tworzenia 
doświadczenia pracownika (ang. employee 
experience) w pięciu filarach. Obejmowały one 
praktyki organizacji w obszarze utrzymywanych, 
planowanych lub modyfikowanych działań 
związanych z funkcjonowaniem kapitału ludzkiego, 
rozwoju i oceny, narzędzi wynagradzania, 
środowiska pracy i kultury organizacyjnej.
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