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Polski Ład - nowe możliwości dla 
inwestorów i grup kapitałowych

WSPARCIE DLA ZARZĄDU, CFO, DYR. PODATKOWYCH

Fakty

Jak możemy Ci pomóc? 

• Jeśli planujesz inwestycje w Polsce lub działasz w grupie kapitałowej, sprawdź, które rozwiązania mogą zwiększyć 
efektywność podatkową firmy i przynieść realne oszczędności przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa 
podatkowego dla Zarządu i Spółki.

• Jesteśmy gotowi zapewnić kompleksowe wsparcie obejmujące obszar podatkowy, prawny, wyceny, doradztwo księgowe, 
biznesowe, technologiczne.

Pakiet Inwestora – sprawdź, z których rozwiązań możesz skorzystać 

Wstępna konsultacja dotycząca istniejących możliwości –
bezpłatna

Skonsultuj z nami swoje plany inwestycyjne - omówimy 
dostępne i oczekiwane rozwiązania oraz ustalimy dalszy plan 
działania. 

Analiza i studium wykonalności

Analiza dostępnych opcji i możliwości ich wykorzystania dla 
podmiotów planujących inwestycje w Polsce lub spółek 
zorientowanych na zwiększenie efektywności obecnej 
działalności:

• Ulgi, instrumenty wsparcia, kalkulacja korzyści.

• Strukturyzacja inwestycji w Polsce.

• Konsolidacja podatkowa (CIT i VAT).

• Wejście na giełdę (IPO).

Kompleksowe wsparcie we wdrożeniu

Kompleksowe wsparcie we wdrożeniu wybranych rozwiązań, 
w tym:

• Przygotowanie wniosku o interpretację 590 lub inne  
interpretacje.

• Wsparcie w kontaktach z MF i urzędami skarbowymi.

• Wsparcie na etapie aplikowania o dotacje i inne formy 
finansowania.

• Wdrożenie ulg (analiza kosztów kwalifikowanych, 
kalkulacja ulgi, wdrożenie odpowiednich procedur, 
zabezpieczenie podejścia poprzez złożenie wniosku 
o interpretację).

• Wdrożenie PGK (opracowanie założeń, projektu umowy 
PGK, bieżące wsparcie w rozliczeniach podatkowych).

• Ministerstwo Finansów („MF”) zapowiedziało pakiet zmian legislacyjnych skierowanych do podmiotów dokonujących 
inwestycji w Polsce, a także do grup kapitałowych działających w Polsce. Proponowane rozwiązania są częścią szerszego 
programu o nazwie „Polski Ład”.

• Zmiany mają na celu umożliwienie restartu gospodarki, zwiększenie inwestycji w Polsce i stworzenie pewnych ułatwień 
dla inwestorów, w tym możliwości kompleksowego zabezpieczenia skutków podatkowych planowanych działań.

• Proponowane rozwiązania obejmują w szczególności:

• Pakiet ulg na innowacje - zwiększenie progów odliczeń kosztów działalności B+R, jednoczesne korzystanie z ulgi 
B+R i IP Box, ulgę na prototyp, ulgę na robotyzację, ulgę na pracowników innowacyjnych. 

• Ulgi dla spółek holdingowych, w tym zwolnienie z podatku 95% kwoty wypłacanych dywidend, brak podatku przy 
sprzedaży udziałów przez spółkę holdingową. 

• Możliwość zawarcia porozumienia inwestycyjnego z MF w zakresie inwestycji powyżej 100 mln zł, tj. jednej 
opinii o wszystkich skutkach podatkowych inwestycji w Polsce (tzw. interpretacji 590).

• Wprowadzenie Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora.

• Ulga na IPO (dla emitenta oraz inwestora indywidualnego).

• MF zapowiedziało wprowadzenie „Podatkowych grup VAT”. 

• Wprowadzone zostaną ułatwienia w zakładaniu i utrzymaniu podatkowych grup kapitałowych („PGK”) na gruncie CIT:

• zmniejszenie minimalnej przeciętnej wartości kapitału zakładowego w PGK z 500 tys. zł do 250 tys. zł,

• możliwe powiązania kapitałowe między członkami PGK (inne niż ze spółką dominującą),

• usunięcie warunku minimalnego poziomu rentowności (obecnie 2%),

• możliwość rozliczenia strat podatkowych przez spółkę zależną.

• Oczekuje się, że proponowane zmiany będą obowiązywać od 2022 r. 
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Koszty i czas realizacji

„Dokument ma charakter orientacyjny, a zawarte w nim dane nie powinny zastąpić analizy problemu lub profesjonalnego osądu. EY nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Zalecamy, by wszelkie
przedmiotowe kwestie były konsultowane z doradcą. Informacje, zakres usług oraz cena zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz 66¹ kodeksu cywilnego’’.

Korzyści ze współpracy z EY

Koszty i czas realizacji zależne od zakresu wsparcia.

• Kompleksowa obsługa w obszarze podatkowym, prawnym, finansowym, 
księgowym, biznesowym, technologicznym.

• Strukturyzacja inwestycji i finansowania z perspektywy polskiej i zagranicznej.

• Rekomendacja optymalnej i bezpiecznej strategii wykorzystania zapowiadanych 
dotacji i ulg.

• Skuteczne zarządzanie ryzykiem spółki oraz ryzykiem odpowiedzialności 
osobistej (odpowiedzialności karnej skarbowej) kluczowych pracowników. 

Prześlij dalej w organizacji

kliknij
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