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Wewnętrzna procedura MDR w każdej firmie? 

Przepisy o obowiązkowym raportowaniu schematów podatkowych (MDR) obowiązują 

w Polsce już ponad półtora roku. Nie oznacza to jednak, że praktyka rozwiewa 

wątpliwości interpretacyjne narosłe wokół ich stosowania. Niekiedy, tak jak w przypadku 

obowiązku posiadania wewnętrznej procedury MDR, jest wręcz na odwrót.  

KTO POWINIEN 

POSIADAĆ 

PROCEDURĘ 

WEWNĘTRZNĄ 

Są to osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które: 

◼ są promotorami,  
◼ zatrudniają promotorów lub faktycznie wypłacają im wynagrodzenie,  
◼ których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły 

w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 000 000 zł. 
 
Zatem obowiązek posiadania procedury wewnętrznej dotyczy zasadniczo  
1) promotorów, 2) podmiotów zatrudniających promotorów, 3) podmiotów faktycznie 
wypłacających wynagrodzenie promotorom. Progiem istotności jest natomiast 
równowartość 8 000 000 zł przychodów lub kosztów rachunkowych. 

OD KIEDY 

OBOWIĄZUJE? 
Procedura wewnętrzna powinna być stosowana już od 1 stycznia 2019 r. 

WĄTPLIWOŚCI 

INTERPRETACYJNE 

Pojęcie promotora jest dość szerokie, podobnie jak podmiotów obowiązanych do 
posiadania procedury. Nie tylko firmy doradcze, ale także każde organizacje, które 
zatrudniają promotora (wewnętrznie lub na zasadzie usługowej) i przekraczają próg 
przychodowo-kosztowy, mogą być potencjalnie zobligowane do posiadania procedury, 
niezależnie od tego, jaką rolę w danym schemacie pełnią.  

OBJAŚNIENIA MF Ministerstwo Finansów w Objaśnieniach dotyczących MDR wskazało, że obowiązek 
posiadania procedury wewnętrznej może ciążyć również na innych podmiotach, które 
z powodów regulacyjnych nie powinny świadczyć usług doradczych, lecz mimo to 
faktycznie je wykonują. Dotyczy to przykładowo podmiotu, który zatrudnia osobę 
fizyczną (np. dyrektora finansowego) i wypłaca jej wynagrodzenie, jednak tylko wtedy, 
kiedy osoba ta działa w charakterze promotora w stosunku do innych podmiotów np. 
z grupy kapitałowej.  
 
Sam fakt zapłaty przez korzystającego za usługę doradztwa podatkowego nie generuje 
obowiązku posiadania procedury wewnętrznej. Jeżeli jednak efekty tego doradztwa są 
wykorzystywane również przez inne podmioty z grupy, wówczas istnieje konieczność 
posiadania procedury. 
 
Nie są zobowiązani do posiadania procedury wewnętrznej korzystający zatrudniający 
doradców (w tym doradców podatkowych/radców prawnych) na umowach o pracę (o ile 
z tych porad nie korzystają inne podmioty z grupy). 

Audyt 
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SANKCJE ZA BRAK 

PROCEDURY 

Podmioty obowiązane do posiadania procedury wewnętrznej podlegają karze pieniężnej 
za jej brak. Karę nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze decyzji, 
w wysokości do 2 mln zł. 

Kara za niedopełnienie obowiązku wprowadzenia procedury wewnętrznej, w przypadku 
gdy przestępstwo skarbowe, polegające na niedopełnieniu obowiązków wynikających 
z przepisów MDR, zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, może wynieść do 
10 mln zł. 

JAK MOŻEMY POMÓC? 

MAPOWANIE 

PROCESÓW 

Wewnętrzna procedura MDR, jak każda procedura, najlepiej funkcjonuje wówczas, gdy nie 
tylko oparta jest na ustawowych wymogach, ale również została dopasowana do struktury 
i organizacji procesów firmy. Stąd wdrożenie pełnej procedury można poprzedzić audytem 
procesów umożliwiających identyfikację schematów podatkowych w organizacji.  

WEWNĘTRZNA 

PROCEDURA MDR 

Korzystając z doświadczenia własnego, klientów oraz wiedzy rynkowej, oferujemy 
Państwu przygotowanie: 

◼ wzoru wewnętrznej procedury lub 

◼ procedury wewnętrznej dopasowanej do procesów firmowych, po ich ewentualnym 

zmapowaniu. 

AUDYT PROCESÓW 

/ PRZESTRZEGANIA 

PROCEDURY 

Posiadanie procedury wewnętrznej może okazać się niewystarczające dla uniknięcia 
sankcji, o ile jej prawidłowo i skutecznie nie wdrożono. Zespół naszych ekspertów może 
pomóc w przeprowadzeniu audytu z przestrzegania wewnętrznej procedury 
i zarekomendować jej aktualizację.  

 Niniejszy dokument ma charakter ogólny i wyłącznie informacyjny. Przed podjęciem 
jakichkolwiek działań w oparciu o powyższe informacje zalecamy zasięgnięcie 
wiążącej opinii ekspertów TPA. 
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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 Woroszylska Legal.  

TPA Poland, Baker Tilly TPA 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. 
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