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TAX Alert    

Grudzień 2021 r. 

 

Porozumienie Inwestycyjne  

Polski Ład wprowadza do przepisów podatkowych nową instytucję Porozumienia 

Inwestycyjnego. Jest to umowa zawierana pomiędzy inwestorem a Ministrem Finansów, 

która będzie zapewniała kompleksową ocenę skutków podatkowych inwestycji 

planowanych lub rozpoczętych na terytorium Polski. Nowelizacja wejdzie w życie 

1 stycznia 2022 r.  

DLA KOGO? 
◼ Wniosek o zawarcie Porozumienia Inwestycyjnego może zostać złożony przez 

inwestora, który rozpoczął albo planuje inwestycję w Polsce, albo grupę takich 

inwestorów (konsorcjum, spółkę, oddział lub przedstawicielstwo). 

◼ Porozumienie może dotyczyć inwestycji, których wartość przekracza 100 000 000 zł 

(od 31 grudnia 2024 r. 50 000 000 zł). 

◼ Porozumienie Inwestycyjne skierowane jest także do inwestorów zagranicznych.  

◼ Od 1 stycznia 2024 r. wniosek oraz umowa będą mogły być sporządzone także  

w j. angielskim. 

PRZEDMIOT 

POROZUMIENIA 

INWESTYCYJNEGO 

◼ Porozumienie Inwestycyjne może łączyć skutki pięciu różnych instrumentów: 

1. uprzedniego porozumienia cenowego (APA), 

2. opinii zabezpieczającej, 

3. wiążącej informacji akcyzowej (WIA), 

4. wiążącej informacji stawkowej (WIS), 

5. interpretacji indywidualnej. 

OKRES 

OBOWIĄZYWANIA 

◼ Porozumienie Inwestycyjne ma obowiązywać przez 5 lat od daty wydania. Możliwa 

będzie renegocjacja jego treści, w tym przedłużenie okresu obowiązywania. 

◼ Inwestor może wypowiedzieć Porozumienie Inwestycyjne ze skutkiem  

od pierwszego dnia następnego roku podatkowego. 

◼ Porozumienie Inwestycyjne wygasa z dniem zmiany przepisów podatkowych  

w zakresie, w jakim Porozumienie to stało się niezgodne ze zmienianymi 

przepisami. 

OPŁATY 
◼ Wniosek o zawarcie Porozumienia Inwestycyjnego podlega: 

◼ opłacie wstępnej w wysokości 50 000 zł od każdego inwestora, 

◼ opłacie głównej w wysokości określonej w porozumieniu, nie niższej niż 

100 000 zł i nie wyższej niż 500 000 zł. Przy ustaleniu wysokości opłaty głównej 

uwzględnia się zakres i złożoność porozumienia inwestycyjnego. 

◼ Wniosek o zmianę Porozumienia Inwestycyjnego podlega: 

◼ opłacie wstępnej w wysokości 25 000 zł od każdego inwestora, 

◼ opłacie głównej w wysokości określonej w zmianie porozumienia, nie niższej 

jednak niż 50 000 zł i nie wyższej niż 250 000 zł. 

AKT PRAWNY 
Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym  

od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2021 r. poz. 2105) 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2105    
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Doradztwo biznesowe 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2105
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Bądź na bieżąco >>>  subskrybuj nasz newsletter! 

 Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i ma 

charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie 

prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii ekspertów 

TPA Poland. 
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TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 12 państwach Europy Środkowej 

i Południowo-Wschodniej.  

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym 

efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, outsourcingu księgowości i płac, doradztwa dla sektora nieruchomości 

i doradztwa personalnego, a także audytu i doradztwa biznesowego pod marką Baker Tilly TPA. Naturalnym uzupełnieniem naszych 

interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą oferujemy pod marką Baker Tilly Legal Poland.  

TPA Poland, Baker Tilly TPA oraz Baker Tilly Legal Poland są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce – jednej 

z największych globalnych sieci niezależnych firm doradczych. 

Jako członek Baker Tilly International łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” z lokalną ekspertyzą i zasięgiem 

międzynarodowej grupy doradczej. 

 

www.tpa-group.pl | www.bakertilly.pl 
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