brzmienie od 2003-10-22 do 2004-04-29
obowiązywał do: 2004-12-30

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej11  Tytuł w brzmieniu rozporządzenia z dnia 30.06.2000 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 831), które wchodzi w życie 13.09.2000 r.
z dnia 18 czerwca 1996 r. (Dz.U.  Nr 88, poz. 397)



Zmiany aktu: 
2003-10-22
 
Dz.U. 2003
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Dz.U. 2000
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1997-04-10
 
Dz.U. 1997
 Nr 28
 poz. 155
 

1996-08-08
 
 Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600) zarządza się, co następuje: 
 § 1.  [Nazwa, obszar] 

 1. 22  § 1 ust. 1 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 30.06.2000 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 831), które wchodzi w życie 13.09.2000 r. Ustanawia się «Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną», zwaną dalej «strefą». 

 2.33  § 1 ust. 2 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 2.09.2003 r. (Dz.U. Nr 174, poz. 1684), które wchodzi w życie 22.10.2003 r.  Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 1 086,86 ha, położonych na terenie gmin: Godów, Pawłowice, Czerwionka-Leszczyny oraz na terenie miast: Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Sosnowiec, Tychy, Żory, Częstochowa, Bielsko-Biała, Rybnik, Zabrze i Siewierz. 

 3. Teren i granice strefy określa załącznik do rozporządzenia.

 4. Strefę ustanawia się na okres 20 lat.

 5. Jako zarządzającego strefą ustanawia się "Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną" S.A. z siedzibą w Katowicach.

 § 2.  [Niewydanie zezwoleń] 44  § 2 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 13.03.2001 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 328), które wchodzi w życie 24.04.2001 r. z mocą od 1.01.2001 r.
  Zezwolenie nie jest wydawane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 

 1)  wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spirytusu oraz napojów alkoholowych, a także przetwarzania paliw silnikowych, 
 
 2)  prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz. 1216),
 
 3)  usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz przedmiotów osobistego użytku,
 
 4)  robót budowlanych określonych w sekcji F Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zwanej dalej «PKWiU», 
 
 5)  usług w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów silnikowych oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hoteli i restauracji, określonych w sekcjach G i H PKWiU,
 
 6)  usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem, nauką i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K PKWiU, z wyjątkiem działu 72, działu 73 grupy 73.1 oraz działu 74 grupy 74.3, 
 
 7)  usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej, usług komunalnych, pozostałych społecznych i indywidualnych usług świadczonych w gospodarstwach domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach L-Q PKWiU,
 
 8)  działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099).
 
 § 3.  [Pomoc inwestycyjna] 55  § 3 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 23.04.2002 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 580), które wchodzi w życie 8.06.2002 r.

 1. W przypadku korzystania przez przedsiębiorcę z tytułu realizacji nowej inwestycji ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253), zwanej dalej «ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych», lub na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253), zwanej dalej «ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych», zwolnienie stanowi pomoc regionalną udzielaną w celu wspierania nowych inwestycji, w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 60, poz. 704, z 2001 r. Nr 125, poz. 1363 i z 2002 r. Nr 41, poz. 363). 

 2.66  § 3 ust. 2 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 2.09.2003 r. (Dz.U. Nr 174, poz. 1684), które wchodzi w życie 22.10.2003 r.  Wielkość pomocy regionalnej, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy ustalonej dla danego obszaru i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, zgodnie z § 2 ust. 2, z uwzględnieniem § 7, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 186, poz. 1544). 

 3.77  § 3 ust. 3 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 2.09.2003 r. (Dz.U. Nr 174, poz. 1684), które wchodzi w życie 22.10.2003 r.  Kosztami, o których mowa w ust. 2, są wydatki inwestycyjne określone w § 6 ust. 1. 

 4. Koszty, o których mowa w ust. 3, mogą być podwyższone maksymalnie o 25%, jeżeli przedsiębiorca poniesie wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z uzyskaniem patentów, zakupem licencji oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, jednak nie więcej niż o wartość poniesionych wydatków na zakup tych wartości, pod warunkiem że wartości niematerialne i prawne będą: 

 1)  wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną, 
 
 2)  nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych,
 
 3)  własnością przedsiębiorcy przez okres co najmniej 5 lat.
 
 5. Zwolnienie od podatku dochodowego przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł wydatki inwestycyjne, aż do wyczerpania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pod warunkiem że nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. 

 6. (wchodzi od 2004-05-01)

 7. (wchodzi od 2004-05-01)

 8. (wchodzi od 2004-05-01)

 § 4.  [Pomoc na zatrudnienie] 88  § 4 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 23.04.2002 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 580), które wchodzi w życie 8.06.2002 r.

 1. W przypadku korzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, zwolnienie stanowi pomoc regionalną udzielaną w celu wspierania tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją, w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 

 2. Wielkość pomocy regionalnej, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy ustalonej na danym obszarze, zgodnie z § 3 ust. 2 z uwzględnieniem § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy regionalnej dla przedsiębiorców, i ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnianych pracowników, na które składają się koszty pracy brutto pracowników, powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnianiem. 

 3. Zwolnienie od podatku dochodowego przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł koszty pracy, aż do wyczerpania pomocy regionalnej na zatrudnienie, pod warunkiem utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres 5 lat. 

 4. Zwolnienie przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł koszty pracy, aż do wyczerpania regionalnej pomocy na zatrudnienie, pod warunkiem utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres 5 lat. 

 5. (wchodzi od 2004-05-01)

 § 5.  [Wielkość zwolnienia od podatku] 99  § 5 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 13.03.2001 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 328), które wchodzi w życie 24.04.2001 r. z mocą od 1.01.2001 r.

  1. 1010  § 5 ust. 1 zmieniony rozporządzeniem z dnia 23.04.2002 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 580), które wchodzi w życie 8.06.2002 r.  Zwolnienia, o których mowa w § 3 i w § 4, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności również poza obszarem strefy, wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej tego przedsiębiorcy prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy, pod warunkiem wyodrębnienia jej pod względem organizacyjnym. 

 2. 1111  § 5 ust. 2 zmieniony rozporządzeniem z dnia 23.04.2002 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 580), które wchodzi w życie 8.06.2002 r.  Przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku, przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w strefie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio. 

 3. W razie: 

  1)  dokonania przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w § 2 pkt 1 lit. a) i b), uznaje się je za wydatki inwestycyjne w roku podatkowym, w którym następuje przeniesienie własności składników majątkowych wymienionych w tych przepisach, 
 
  2)  zawarcia umowy sprzedaży ratalnej lub umowy, w której termin płatności został określony na dzień późniejszy niż dzień zawarcia tej umowy, za wydatki inwestycyjne uznaje się również poszczególne raty lub zapłatę ceny w roku faktycznego ich poniesienia. 
 
 4. 1212  § 5 ust. 4 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 25.02.1997 r. (Dz.U. Nr 28, poz. 155), które wchodzi w życie 10.04.1997 r.; następnie zmieniony rozporządzeniem z dnia 30.06.2000 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 831), które wchodzi w życie 13.09.2000 r. Za dzień rozpoczęcia przez przedsiębiorcę na terenie strefy uważa się datę wystawienia pierwszej faktury dotyczącej sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie strefy lub usług wykonanych na jej terenie. 

 5. 1313  § 5 dodany rozporządzeniem z dnia 30.06.2000 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 831), które wchodzi w życie 13.09.2000 r. Zwolnienie od podatku dochodowego może uzyskać przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terenie strefy, a w przypadku osób prawnych - mający także siedzibę na terenie strefy. 

 § 6.  [Kwota zwolnienia po upływie jego okresu] 1414  § 6 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 13.03.2001 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 328), które wchodzi w życie 24.04.2001 r. z mocą od 1.01.2001 r.

 1.1515  § 6 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 2.09.2003 r. (Dz.U. Nr 174, poz. 1684), które wchodzi w życie 22.10.2003 r.  Za wydatki inwestycyjne uznaje się wydatki faktycznie poniesione po dniu uzyskania zezwolenia, niezwrócone przedsiębiorcy w jakiejkolwiek formie, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy - jeżeli podatki te podlegają odliczeniu od należnego podatku od towarów i usług, na: 

 1)  zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub spłatę ich wartości określoną w umowie o podobnym charakterze do umów najmu lub dzierżawy, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, pod warunkiem zaliczenia ich - zgodnie z odrębnymi przepisami - do składników majątku podatnika, 
 
 2)  rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych,
 
 3)  zakup wartości niematerialnych i prawnych, w zakresie, w jakim podlegają one odpisom amortyzacyjnym zaliczanym do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem pkt 4,
 
 4)  zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów
 - zaliczone do wartości początkowej tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym. 

 2. Minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych wynosi 100 tys. EURO. 

 3. (wchodzi od 2004-05-01)

 4. (wchodzi od 2004-05-01)

 § 6a - § 6c(wchodzi od 2004-05-01)

 § 7.  [Początek i koniec zwolnienia] 1616  § 7 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 13.03.2001 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 328), które wchodzi w życie 24.04.2001 r. z mocą od 1.01.2001 r.
 Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy. 

 § 8. 1717  § 8 skreślony rozporządzeniem z dnia 13.03.2001 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 328), które wchodzi w życie 24.04.2001 r. z mocą od 1.01.2001 r.
   (skreślony)

 § 9. 1818  § 9 skreślony rozporządzeniem z dnia 13.03.2001 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 328), które wchodzi w życie 24.04.2001 r. z mocą od 1.01.2001 r.
   (skreślony)

 § 10. 1919  § 10 skreślony rozporządzeniem z dnia 13.03.2001 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 328), które wchodzi w życie 24.04.2001 r. z mocą od 1.01.2001 r.
   (skreślony)

 § 11. 2020  § 11 skreślony rozporządzeniem z dnia 13.03.2001 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 328), które wchodzi w życie 24.04.2001 r. z mocą od 1.01.2001 r.
   (skreślony)

 § 12. 2121  § 12 skreślony rozporządzeniem z dnia 13.03.2001 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 328), które wchodzi w życie 24.04.2001 r. z mocą od 1.01.2001 r.
   (skreślony)

 § 13. 2222  § 13 skreślony rozporządzeniem z dnia 13.03.2001 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 328), które wchodzi w życie 24.04.2001 r. z mocą od 1.01.2001 r.
   (skreślony)

 § 14. 2323  § 14 skreślony rozporządzeniem z dnia 13.03.2001 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 328), które wchodzi w życie 24.04.2001 r.z mocą od 1.01.2001 r.


 § 15.  [Wejście w życie] 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik 1.
Szczegółowy opis granic i terenu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej


