
• Brak konieczności składania odrębnych wniosków do różnych organów podatkowych o:

• interpretacje indywidualne, 

• wiążące informacje stawkowe (WIS), 

• wiążące informacje akcyzowe (WIA), 

• uprzednie porozumienia cenowe (APA), 

• opinię zabezpieczającą (OZ). 

Wszystkie wyżej wymienione informacje podatkowe będą objęte jednym porozumieniem inwestycyjnym.

• Taka konstrukcja porozumienia ma zapewnić elastyczność adekwatną do potrzeb inwestora, kompletność 
i wszechstronność w ustaleniu skutków podatkowych inwestycji.

• Porozumienie inwestycyjne pozwala całościowo zarządzić ryzykiem podatkowym planowanej inwestycji, a w przyszłości 
może prowadzić do przystąpienia przez inwestora, już po zrealizowaniu inwestycji, do programu współdziałania (czyli innej, 
już funkcjonującej formy relacji pomiędzy przedsiębiorcą a Krajową Administracją Skarbową).

• Zakres informacji udzielanych w porozumieniu nie będzie ograniczony przepisami ordynacji podatkowej o wydawaniu 
interpretacji indywidualnych, interpretacji ogólnej czy objaśnień podatkowych, co pozwoli na szersze określenie skutków 
podatkowych, aniżeli pozwalałaby na to forma interpretacji indywidualnej - jednym porozumieniem będzie można objąć 
możliwie wszystkie potencjalne skutki podatkowe danej inwestycji.

• Porozumienie będzie mogło również określać wybrane skutki w podatku od nieruchomości. 

• Porozumienie inwestycyjne jako umowa będzie informacją wiążącą dla przedsiębiorcy oraz administracji skarbowej.

• Porozumienie inwestycyjne może zostać sporządzone także w języku angielskim.

Fakty

Porozumienie inwestycyjne z MF 
(tzw. interpretacja 590)

WSPARCIE DLA ZARZĄDU, CFO

Zalety rozwiązania

Planowane jest wprowadzenie nowej instytucji – porozumienia inwestycyjnego (potocznie określanego jako 
interpretacja 590).

• Porozumienie inwestycyjne to nowy instrument zarządzania ryzykiem podatkowym, będący umową w sprawie 
skutków podatkowych inwestycji planowanej lub rozpoczętej na terytorium Polski.

• Umowa zawarta z MF całościowo określi skutki podatkowe inwestycji, jaką firma zamierza przeprowadzić w 
Polsce. Dokument ten będzie miał moc wiążącą dla administracji skarbowej. Pozwoli szybko, w tzw. „jednym 
okienku”, uzyskać wszelkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji o zainwestowaniu w Polsce.

• Inwestorem na potrzeby porozumień będzie każdy planujący nową inwestycję na terytorium Polski o wartości 
co najmniej 100 mln zł (50 mln zł od 2025 r.).

• Porozumienie inwestycyjne obowiązuje przez okres uzgodniony w porozumieniu, nie dłuższy jednak niż 5 lat 
podatkowych. 
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Porozmawiaj z EY,

bez zobowiązań, kliknij

mailto:taxekspert@pl.ey.com?subject=Jestem%20zainteresowany%20uzyskaniem%20dodatkowych%20informacji%20zawartych%20w%20materiale%20%22Porozumienie%20inwestycyjne%20z%20MF%20(tzw.%20interpretacja%20590)%22


Korzyści ze współpracy z EY

• Pełne zabezpieczenie pozycji podatkowej Spółki.

• Strukturyzacja inwestycji i finansowania z perspektywy polskiej i zagranicznej.

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

• Zwiększenie efektywności podatkowej firmy i realne oszczędności przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa 
podatkowego dla Zarządu i Spółki.

Koszty i czas realizacji

Koszty i czas realizacji ustalane indywidualnie w zależności od zakresu projektu.

„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’’.

Prześlij dalej w organizacji

kliknij

• Kompleksowe wsparcie obejmujące obszar podatkowy, prawny, wyceny, doradztwo księgowe, biznesowe, technologiczne
we wdrożeniu projektu i jego obsłudze:

• Przygotowanie wniosku o porozumienie inwestycyjne, wsparcie na etapie aplikowania i wsparcie 
w kontaktach z MF.

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

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

Wstępna konsultacja dotycząca istniejących możliwości – bezpłatna. 

Jak możemy Ci pomóc? 

mailto:?subject=Zachęcam%20do%20zapoznania%20się%20z%20materiałem%20%22Porozumienie%20inwestycyjne%20z%20MF%20%20(tzw.%20interpretacja%20590)%22&cc=taxekspert@pl.ey.com

