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Z dniem 1 stycznia 2019 r. Polska, implementując 

Dyrektywę Rady UE 2018/8221, wprowadziła do 

polskiego porządku prawnego obowiązek 

przekazywania polskim władzom skarbowym 

informacji dotyczących uzgodnień w zakresie prawa 

podatkowego (ang. Mandatory Disclosure Rules). 

Polska jest nie tylko pionierem w Unii Europejskiej 

w zakresie wprowadzania w życie tego typu 

przepisów - ale co więcej - zdecydowała się wyjść 

znacznie poza zakres unijnych wytycznych. 

Europejska dyrektywa (tzw. dyrektywa DAC 6) 

nakłada obowiązek raportowania schematów 

rozumianych znacznie węziej oraz tylko w stosunku 

do transakcji transgranicznych. Tymczasem polskie 

przepisy obejmują także uzgodnienia krajowe, 

a definicja podlegającego raportowaniu tzw. 

schematu podatkowego jest znacznie szersza. 

◼ W świetle znowelizowanych przepisów określone 

podmioty zobowiązane są do przekazywania 

informacji o uzgodnieniach spełniających 

definicję schematu podatkowego. Zakres 

obowiązków jest szeroki, bowiem za uzgodnienie 

uznaje się czynność lub zespół powiązanych ze 

sobą czynności, których co najmniej jedna strona 

jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć 

wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku 

podatkowego.  

◼ Co istotne, nie należy utożsamiać działań objętych 

klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania 

z uzgodnieniami objętymi obowiązkiem raportowania 

– zakres zdarzeń objętych drugim obowiązkiem jest 

znacznie szerszy i rozciąga się także na działania 

niemające znamion sztuczności czy skierowanych 

głównie na osiągnięcie korzyści podatkowych.  

◼ Raportowanie dotyczy podmiotów, które spełnią 

warunki do uznania ich za promotora, 

korzystającego lub wspomagającego. Ten sam 

podmiot może pełnić w zakresie różnych działań 

różne funkcje i podlegać różnym obowiązkom, 

bowiem ww. role przypisywane są do każdego 

odrębnego uzgodnienia. 

◼ Zgłoszeniu podlegają zasadniczo schematy 

podatkowe, dla których jedno ze zdarzeń 

skutkujących powstaniem obowiązku przekazania 

informacji wystąpiło1 stycznia 2019 r. lub później 

(zatem dla części schematów 30-dniowy termin już 

upłynął!). Wprowadzono jednak tzw. raportowanie 

retrospektywne od 25 czerwca 2018 r. dla 

schematów transgranicznych oraz 1 listopada 2018 r. 

- dla schematów krajowych. Terminy raportowania 

dla tych schematów dopiero upłyną odpowiednio: 

30 czerwca 2019 r. (w przypadku schematów 

zgłaszanych przez promotorów) oraz 30 września 

2019 r. (dla schematów, zgłaszanych przez 

korzystających, dla których brak jest promotora lub 

nie spełnił on swojego obowiązku poinformowania 

korzystającego). 

◼ Zwracamy uwagę, że nieprzekazanie informacji 

o schemacie podatkowym wiąże się dla podmiotu 

obowiązanego z dotkliwymi sankcjami 

finansowymi. Kary administracyjne za naruszenie 

obowiązków informacyjnych mogą sięgać 10 mln. zł. 

Ponadto za te same uchybienia przepisy kodeksu 

karnego skarbowego przewidują karę grzywny dla 

odpowiedzialnych osób fizycznych, która w 2019 r. 

waha się w granicach od 750 zł do 21,6 mln zł. 

 

Lipiec 2019 

1Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji 

w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (Dz. Urz. UE. L. 139/2018, s. 1-13) 
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Z uwagi na wysoką złożoność, a także niespójność przepisów dotyczących raportowania MDR, do 
interpretacji których Ministerstwo Finansów publikuje ponad 100-stronicowe i nierzadko modyfikowane 
tzw. objaśnienia, praktycznie na każdym etapie analizy występowania obowiązku MDR pojawia się wiele 
utrudnień i wątpliwości. Dlatego, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom zgłaszanym szczególnie ze 
strony naszych Klientów występujących w roli Korzystających lub Wspomagających, ale nierzadko także 
Promotorów, oferujemy usługi wsparcia w pełnym zakresie związanym z raportowaniem schematów 
podatkowych.  
 
SZCZEGÓLNIE POLECAMY: 
 

Wsparcie 

w opracowaniu 

procedury 

wewnętrznej 

 

 

Wewnętrzną procedurę przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku 

raportowania zobowiązane są wdrożyć podmioty będące promotorami, zatrudniające 

promotorów lub faktycznie wypłacające im wynagrodzenie, których przychody lub 

koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie 

prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy 

równowartość 8 mln zł. Obowiązek taki dotyczy głównie firm doradczych, ale także 

przedsiębiorstw z zupełnie innych sektorów gospodarki, które pełnią funkcje centrum 

usług wspólnych lub outsourcingowe w obrębie grupy kapitałowej. W razie wystąpienia 

takiej sytuacji oferujemy wsparcie w opracowaniu założeń procedury oraz jej wdrożeniu 

w firmie. 

MDR COMPLIANCE 

REVIEW 

Przegląd zgodności zastosowanych procedur i działań z przepisami. W ramach 

naszych usług zweryfikujemy poprawność identyfikacji zdarzeń i transakcji 

podlegających raportowaniu, funkcji spółki jako promotora, korzystającego czy 

wspomagającego w ramach tych zdarzeń/transakcji, a także prawidłowość wypełnienia 

formularzy MDR. 

DETEKTOR SCHEMATÓW PODATKOWYCH 

W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie, przygotowaliśmy autorskie 

narzędzie tzw. Detektor schematów podatkowych, wspomagające 

proces weryfikacji transakcji/zdarzeń dla ustalenia obowiązku 

raportowania. Detektor w sposób intuicyjny prowadzi przez wszystkie 

etapy analizy, czego efektem jest pewność, że żaden z aspektów nie 

został pominięty, a także dokumentuje jej wyniki w postaci pliku PDF lub 

MS Word ułatwiając archiwizację przeprowadzonego procesu. 

Konsultacje bieżące Stałe wsparcie w związku z pojawiającymi się na co dzień wątpliwościami dotyczącymi 

prawidłowego wypełniania obowiązków MDR. Z naszej praktyki wynika, że problemy 

stwarzać mogą zarówno identyfikacja transakcji/zdarzeń podlegających raportowaniu, 

ustalenie funkcji pełnionych przez ich uczestników, jak również samo wypełnienie 

i transfer formularzy MDR wraz z późniejszą archiwizacją korespondencji elektronicznej 

(np. w związku z nadanym przez Szefa KAS Numerem Schematu Podatkowego etc.) 

Powyższe regulacje dotyczą wszystkich podmiotów, w tym jednostek 

samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, czy spółek 

podległych również w odniesieniu do transakcji zawieranych na gruncie 

krajowym. 
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UWAGA! 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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Zastępstwo 

procesowe 

w postępowaniach 

dot. MDR 

Usługa ta obejmuje reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi 

i skarbowymi oraz sądami administracyjnymi w razie sporu dotyczącego braku lub 

niewłaściwego raportowania MDR. Z uwagi na niejasność przepisów i istniejące 

wątpliwości interpretacyjne, przewidujemy, iż spory tego typu w przyszłości mogą 

występować licznie i rodzić istotne zagrożenie dla przedsiębiorców. Usługi w tym 

obszarze będą wykonywane przy wsparciu doświadczonych prawników z naszej 

kancelarii prawnej Baker Tilly Woroszylska Legal. 

Szkolenie z zakresu 

praktycznego 

zastosowania 

przepisów MDR 

/identyfikacji 

transakcji 

podlegających 

raportowaniu 

 

Oferujemy przeprowadzenie wewnętrznego szkolenia w siedzibie klienta. Szkolenie 

może być elementem szerszej usługi wdrożeniowej lub odrębnym projektem. Jego 

szczegółowy zakres dostosujemy do indywidualnych potrzeb klienta. Na ogół jego 

kluczową część stanowi przybliżenie praktyki stosowania przepisów MDR w zakresie 

identyfikacji schematów podatkowych, oceny funkcji klienta jako korzystającego, 

wspomagającego czy promotora oraz praktycznych aspektów raportowania 

i archiwizowania procesu. Szkolenie może być również przeprowadzone w oparciu 

o tzw. case study tj. faktycznie istniejące w firmie zdarzenia, które mogą skutkować 

obowiązkiem raportowania. 

W razie potrzeby oferujemy także wsparcie w indywidualnie wybranych obszarach i szczegółowych 

aspektach dotyczących raportowania MDR. 

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, doradztwa transakcyjnego, audytu finansowego, corporate 

finance, outsourcingu księgowego i administracji płacowej, doradztwa personalnego. 

Naturalnym uzupełnieniem naszych interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą od 2018 r. oferujemy pod marką Baker Tilly 

Woroszylska Legal. Zespół kancelarii tworzą prawnicy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem transakcyjnym, procesowym 

i doradczym.  

TPA Poland oraz Baker Tilly Woroszylska Legal 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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