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TAX Alert 
 

Luty 2020 

PLANOWANE ZMIANY W RAPORTOWANIU SCHEMATÓW 
PODATKOWYCH (MDR) 

5 lutego 2020 roku wpłynął do Sejmu projekt ustawy nowelizującej zasady raportowania 

schematów podatkowych (MDR). Celem proponowanych zmian jest modyfikacja obowiązujących 

regulacji celem zapewnienia spójności z wymogami przepisów unijnej dyrektywy MDR (DAC 6). 

Projekt zakłada m.in. ponowne raportowanie schematów transgranicznych oraz wprowadzenie 

numeru zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego. Planowany termin wejścia w życie 

ustawy to 1 kwietnia 2020 roku. 

NOWELIZACJA 

PRZEPISÓW 

Celem projektu ustawy jest dostosowanie obowiązujących w Polsce zasad 

raportowania schematów podatkowych do regulacji unijnych. W wyniku rozszerzonej 

implementacji dyrektywy MDR przez polskiego ustawodawcę, krajowy format 

raportowanych danych o schematach transgranicznych jest niezgodny z unijnym 

formatem. Dane pozyskane zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie pozwalają 

zatem na prawidłowe przekazywania informacji o ujawnionych schematach organom 

podatkowym innych państw członkowskich – co jest wymagane przez unijną dyrektywę 

MDR. 

PONOWNE 

RAPORTOWANIE 

SCHEMATÓW 

TRANSGRANICZNYCH 

Projekt noweli przewiduje, w praktyce, obowiązek ponownego raportowania informacji 

o schematach transgranicznych. Ministerstwo Finansów wskazuje bowiem, że z uwagi 

na posiadanie wymaganych informacji przez promotorów, korzystających 

i wspomagających, organ nie może samodzielnie przetworzyć posiadanych danych. 

Projekt nowelizacji przepisów zobowiązuje zatem do ponownego zaraportowania 

schematów transgranicznych, gdy pierwszej czynności związane z ich 

wdrażaniem dokonano od 26 czerwca 2018 roku do 31 marca 2020 roku. 

Obowiązek ponownego raportowania dotyczy promotorów, korzystających oraz 

wspomagających. W projekcie przewidziano, że zobowiązany do ponownego 

raportowania jest podmiot, który poprzednio przekazał informację o schemacie do 

Szefa KAS. 

TERMINY 
W ciągu najbliższych tygodni ma zostać opublikowany nowy formularz wykorzystywany 

do raportowania. Projekt ustawy nowelizującej przewiduje poniższe terminy właściwe 

dla wypełnienia obowiązku ponownego przekazania informacji o schematach 

transgranicznych: 

◼ dla promotorów - 31 maja 2020 roku 

◼ dla korzystających - 30 lipca 2020 roku 

◼ dla wspomagających - 31 sierpnia 2020 roku. 

DOTYCHCZASOWY 

NSP UNIEWAŻNIONY 

Dostosowanie obowiązującego formatu raportowanych danych do wzorców unijnych 

powoduje również konieczność nadania nowych numerów schematów podatkowych. 

Dotychczas nadane numery schematom podatkowym transgranicznym (NSP) zostaną 

unieważnione z mocy prawa. Oznacza to, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

nie będzie zobowiązany do wydania postanowienia w sprawie unieważnienia NSP,  

a ponownie zaraportowane schematy transgraniczne zostaną opatrzone nowym 

numerem schematu podatkowego transgranicznego (NSP).  Ponadto nowelizacja 

przepisów wskazuje na wprowadzenie dodatkowego numeru zgłoszenia schematu 

podatkowego transgranicznego (NZSPT) – który będzie wykorzystywany w celu 

wymiany informacji z innymi państwami UE. 
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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, doradztwa transakcyjnego, audytu finansowego, corporate finance, 
outsourcingu księgowego i administracji płacowej, doradztwa inwestycyjnego w zakresie nieruchomości, a także 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 

 

POZOSTAŁE ZMIANY Nowelizacja przepisów przewiduje również szereg innych zmian dotyczących zasad 

raportowania i konstrukcji schematów podatkowych. Do najważniejszych  

z nich należy zaliczyć: 

◼ wprowadzenie na poziomie prawa krajowego obowiązków przekazania przez 

Szefa KAS informacji MDR innym państwom członkowskim oraz Komisji 

Europejskiej 

◼ rozszerzenie jednej ze szczególnych cech rozpoznawczych dotyczącej 

podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów transgranicznych 

płatności o podmioty powiązane z unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych 

współpracy do celów podatkowych 

◼ rozwianie wątpliwości odnośnie sposobu podpisania i wysyłki MDR-3  

w przypadku osób prawnych 

◼ możliwość delegowania zadań wykonywanych przez Szefa KAS w zakresie MDR 

na rzecz innego organu Krajowej Administracji Skarbowej. 

JAK MOŻEMY POMÓC Celem prawidłowego stosowania przepisów dotyczących raportowania schematów 

podatkowych, oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie m.in. w postaci: 

◼ analizy stanu faktycznego w zakresie powstania obowiązku raportowania 

◼ rozstrzygania wątpliwości i identyfikacji wdrożonych schematów podatkowych 

◼ przygotowania i wdrożenia odpowiedniej procedury wewnętrznej dla promotorów 

korzystających oraz wspomagających. 

KONTAKT 
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. 

 

Wojciech Sztuba 
Partner zarządzający 
+48 604 966 422 
Email  

 

Mikołaj Ratajczak 
Associate Partner 
+48 663 664 260 
Email  

 

 

Małgorzata Dankowska 
Partner 
+48 663 877 788 
Email  

 

Damian Kubiś 
Partner 
+48 604 338 546 
Email  

 

 

Iga Kwaśny 
Partner 
+48 601 088 206 
Email  

  

mailto:wojciech.sztuba@tpa-group.pl
mailto:mikolaj.ratajczak@tpa-group.pl
mailto:malgorzata.dankowska@tpa-group.pl
mailto:damian.kubis@tpa-group.pl
mailto:iga.kwasny@tpa-group.pl

