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Zakres obowiązków podmiotu zarządzające-
go specjalną strefą ekonomiczną określa 
ustawa o specjalnych strefach ekonomicz-
nych. Do zadań zarządzającego należy m.in. 
prowadzenie - zgodnie z planem rozwoju 
strefy, regulaminem strefy oraz przepisami 
prawa - działań zmierzających do rozwoju 
działalności gospodarczej prowadzonej na 
terenie strefy, a w szczególności umożliwia-
nie, na podstawie umowy, przedsiębiorcom 
prowadzącym działalność na terenie strefy 
używania i korzystania ze składników mienia 
położonych na obszarze strefy, których zarzą-
dzający jest właścicielem lub posiadaczem 
zależnym, gospodarowanie w sposób ułat-
wiający prowadzenie działalności gospodar-
czej na terenie strefy urządzeniami infrastruk-
tury gospodarczej i technicznej oraz innymi 
składnikami mienia, których zarządzający jest 
właścicielem lub posiadaczem zależnym, oraz 
świadczenie, na podstawie umowy, przedsię-
biorcom prowadzącym działalność na obsza-
rze strefy usług oraz tworzenie warunków do 
świadczenia usług przez osoby trzecie, a tak-
że prowadzenie działań promujących podej-
mowanie działalności gospodarczej w strefie.

Z analizy powyższych przepisów wynika, że 
dla celów podatku dochodowego od osób 
prawnych rozpoznaje się koszty bezpośred-

nio związane z przychodami oraz inne niż 
bezpośrednio związane z przychodami. Koszt 
pośredni stanowią dla podatnika wydatki nie 
mające bezpośredniego związku z osiągany-
mi przez niego przychodami, tj. prawo do 
zaliczenia poniesionych wydatków w ciężar 
kosztów podatkowych jest niezależne od 
faktu osiągnięcia (lub nie) jakiegokolwiek 
przychodu; są to zatem w szczególności ko-
szty ogólnego zarządu, koszty administra-
cyjne, wydatki na utrzymanie obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej. Tego 
rodzaju wydatki związane są z realizacją 
przez podmiot zarządzający zadań i obowiąz-
ków wynikających z ustawy regulaminu SSE, 
w szczególności zadań związanych z zapew-
nieniem przedsiębiorcom prowadzącym 
działalność na terenie strefy używania i ko-
rzystania ze składników mienia położonych 
na obszarze strefy oraz obowiązku gospoda-
rowania urządzeniami infrastruktury gospo-
darczej i technicznej w sposób ułatwiający 
prowadzenie działalności gospodarczej na 
terenie strefy np. przez zapewnienie oświet-
lenia infrastruktury drogowej na terenie stre-
fy oraz ponoszenie kosztów związanych z jej 
utrzymaniem i konserwacją. Ulice i drogi pu-
bliczne na terenie strefy wykorzystywana 
przez podmiot zarządzający w jego działal-
ności statutowej - korzystają z nich (oraz z ich 

oświetlenia) inwestorzy działający w SSE. 
Zatem wskazane wydatki w tym zakresie, 
ponoszone przez podmiot zarządzający, sta-
nowią koszt pośredni w rozumieniu przepi-
sów ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych. Nawet w przypadku dokona-
nia refakturowania ponoszonych kosztów na 
gminę (obowiązek oświetlenia dróg publicz-
nych jest obowiązkiem ustawowym gminy) 
brak jest podstaw do zmiany kwalifikacji 
kosztu na koszt bezpośredni, pomimo otrzy-
mania przez zarządzającego zwrotu wskaza-
nych kosztów. Zatem zarządzający rozpoz-
naje ponoszone wydatki stanowiące pośre-
dni koszt uzyskania przychodu w dacie ich 
poniesienia, tj. na dzień, w którym ujęto koszt 
w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na 
podstawie otrzymanej faktury.
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