
Obowiązkowe raportowanie 

schematów podatkowych - MDR

Materiał szkoleniowy przygotowywany przez zespół
działu podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy

https://ostrowski-legal.net/
https://ostrowski-legal.net/
https://ostrowski.legal/dzialy/podatki
https://ostrowski.legal/dzialy/podatki


Spis treści

Nowy obowiązek na gruncie prawa – jakie są przyczyny i cele nowej regulacji? 3

Dlaczego przestrzeganie obowiązku raportowania jest tak istotne? 5

Od kiedy i w jakim zakresie obowiązują nowe przepisy? 7

Czym właściwie jest schemat podatkowy? 8

Ulgi i zwolnienia podatkowe jako schemat podatkowy? 10

Kryterium głównej korzyści + ogólna cecha rozpoznawcza 11

Przykłady 13

Szczególna cecha rozpoznawcza 14

Przykłady 14

Inna szczególna cecha rozpoznawcza 15

Przykłady 15

Czy każdy schemat podatkowy podlega raportowaniu? 16

Kto jest kim na gruncie obowiązku raportowania schematów podatkowych? 17

Czym jest procedura wewnętrzna i kto właściwie musi ją posiadać? 19

Jak realizować obowiązek raportowania schematów podatkowych? 20

Czy raportujemy tylko o schematach podatkowych? 22

Jak przygotować się do realizacji obowiązku raportowania schematu podatkowego? 23

https://ostrowski-legal.net/
https://ostrowski-legal.net/


Nowy obowiązek na gruncie prawa – jakie są przyczyny 

i cele nowej regulacji?

Natalia Żuchowska
konsultant podatkowy n.zuchowska@ostrowski-legal.net

+48 781 552 742
Kontakt

3

Rozważania na temat obowiązku raportowania schematów podatkowych należy rozpocząć od

zadania pytania o źródło istnienia takiego obowiązku. W tym zakresie należy rozpocząć od

dyrektywy Rady Unii, ponieważ sam pomysł raportowania schematów podatkowych powstał na

szczeblu unijnym. 25 maja 2018 roku Rada Unii przyjęła dyrektywę zmieniającą dyrektywę

w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania

w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych. Głównym celem

nowelizacji dotychczas obowiązującej dyrektywy było wprowadzenie rozwiązań umożliwiających

państwom członkowskim uzyskiwanie pełnych i istotnych informacji dotyczących uzgodnień

z zakresu potencjalnie agresywnego planowania podatkowego. Zmiany miały na celu stworzenie

systemu wczesnego ostrzegania, tak, aby gdy w jednym państwie członkowskim okaże się, że

podatnik chce wykorzystać agresywne planowanie w celu uzyskania korzyści podatkowych

władze skarbowe z innych państw członkowskich mogły w miarę szybko zareagować i na

przykład w tym zakresie wyeliminować lukę podatkową.

Dyrektywa Rady z dnia 25 maja 2018 roku 2018/822: aby organy państw członkowskich

uzyskiwały pełne i istotne informacje dotyczące uzgodnień z zakresu potencjalnie agresywnego

planowania podatkowego.

Dyrektywa vs polskie przepisy

dyrektywa polskie przepisy 

termin na implementację: 31 grudnia 2019 roku

początek obowiązywania przepisów: 1 lipca 2020

roku

ogłoszenie projektu ustawy: 24 sierpnia 2018 roku

przekazanie Prezydentowi do podpisu:

29 października 2018 roku

wejście w życie: 1 stycznia 2019 roku

wyłącznie uzgodnienia transgraniczne (dotyczy

więcej niż jednego państwa członkowskiego UE)

zarówno uzgodnienia transgraniczne, jak i krajowe

wyłącznie w zakresie podatku dochodowego zarówno podatki dochodowe, jak i VAT, podatki

lokalne czy podatek akcyzowy
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Dyrektywa przewidziała dwa terminy graniczne: pierwszy z nich dotyczy ciążącego na państwach

członkowskich obowiązku implementowania przepisów do krajowych porządków prawnych

i został wyznaczony na dzień 31 grudnia 2019 roku. Jako początek obowiązywania tych

przepisów w poszczególnych państwach członkowskich został wskazany termin 1 lipca 2020

roku.

Tymczasem w zakresie procedury implementacji polski ustawodawca okazał się być nadgorliwy.

Polski projekt ustawy został ogłoszony już 24 sierpnia 2018 roku, nowelizacja przepisów została

przekazana Prezydentowi RP do podpisu w dniu 29 października 2018 roku. Znowelizowane

brzmienie Ordynacji podatkowej weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, a więc z prawie

półtorarocznym wyprzedzeniem w stosunku do terminów sugerowanych przez Unię Europejską.

Ten bardzo szybki proces legislacyjny oczywiście nasuwa wątpliwości związane z jakością

wprowadzonych przepisów i stawia pytania czy przepisy zostały skonstruowane w sposób na tyle

zrozumiały, jasny i czytelny by podatnicy mogli je stosować nie narażając się na sankcje związane

z ich nieprzestrzeganiem.

Rozbieżność w datach nie jest jednak jedyną różnicą pomiędzy przepisami unijnymi a ich

implementacją dokonaną przez polskiego ustawodawcę. Wbrew założeniom unijnym, że

obowiązek raportowania ma dotyczyć tylko transakcji transgranicznych (a więc takich które -

w uproszczeniu - dotyczą więcej niż jednego państwa członkowskiego UE), wprowadzony

krajową ustawą obowiązek raportowania dotyczy zarówno transakcji transgranicznych, jak

i transakcji krajowych (czyli takich w których stronami uzgodnienia są wyłącznie podmioty

polskie). Rozszerzeniu uległ zarówno przedmiot raportowania – o ile Unię Europejską

interesowały tylko uzgodnienia w zakresie podatku dochodowego, to na gruncie polskich

przepisów raportowaniu będą podlegały nie tylko uzgodnienia wywołujące skutki na gruncie

podatku dochodowego, lecz wszystkich pozostałych (VAT, podatki i opłaty lokalne, podatek

akcyzowy).
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Przestrzeganie obowiązku raportowania schematów podatkowych jest również istotne ze

względu na ciążące na podatnikach kary i sankcje. W tym zakresie polski ustawodawca wziął

sobie bowiem do serca sformułowanie zawarte w unijnej dyrektywie, zgodnie z którym sankcje

muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. W związku z niewywiązywaniem się

z obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych ustawodawca przewidział

dwa rodzaje kary: kary administracyjne oraz sankcje karne na gruncie Kodeksu karnego

skarbowego.

Sankcje administracyjne związane są z brakiem posiadania procedury wewnętrznej w zakresie

wywiązywania się z obowiązków raportowania schematów podatkowych. Podstawowa sankcja

może wynosić do dwóch milionów złotych, natomiast wyjątkowo może ona zostać

zwielokrotniona do wysokości dziesięciu milionów złotych. Do zwielokrotnienia sankcji może

dojść w sytuacji, w której w przypadku braku posiadania procedury wewnętrznej promotor nie

spełnił ciążących na nim obowiązków, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

Sankcje administracyjne są nakładane w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Szefa

KAS.

Dyrektywa Rady z dnia 25 maja 2018 roku 2018/822: sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne

i odstraszające

Dwa rodzaje sankcji za niewywiązywanie się z obowiązków:

 administracyjne związane z brakiem procedury wewnętrznej (2 mln/ 10 mln zł),

 karne na gruncie KKS (do 720 stawek dziennych, tj. od 750 zł do 21, 6 mln zł)

Na gruncie KKS – odpowiedzialność osobista konkretnej osoby fizycznej

Pomoc w realizacji obowiązków – Objaśnienia podatkowe z dnia 31 stycznia 2019 roku w zakresie

informacji o schematach podatkowych
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Drugą grupą sankcji są sankcje na gruncie Kodeksu karnego skarbowego Jest to o tyle istotne,

ponieważ przepisy przewidują osobistą odpowiedzialność konkretnej osoby fizycznej, w stosunku

do której może zostać wydany wyrok skazujący podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru

Karnego. W zakresie wysokości sankcji za przestępstwo skarbowe związane z niewypełnieniem

obowiązków raportowania schematów podatkowych grozi kara grzywny do 720 stawek

dziennych, co w praktyce oznacza, że sankcja może wynosić od 750 do ponad 21 000 000

złotych.

Tak wysokie sankcje w połączeniu z bardzo niejasnymi, zawiłymi i budzącymi liczne wątpliwości

przepisami stawiają podatników w trudnej sytuacji. Z pomocą podatnikom pospieszył Minister

Finansów, który w dniu 31 stycznia 2019 roku opublikował objaśnienia podatkowe w zakresie

informacji o schematach podatkowych (MDR). Objaśnienia podatkowe posiadają oczywiście

walor ochronny i stanowią cenną wskazówkę w zakresie stosowania tych przepisów, jednak

mimo wyjaśnienia kilku wątpliwości, podatnicy nadal spotykają się z problemami przy

interpretacji i stosowaniu przepisów w zakresie raportowania obowiązków podatkowych.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że monitoruje sytuację związaną z raportowaniem schematów

podatkowych i pozostaje świadome wciąż rodzących się wątpliwości. Z zapowiedzi wydawanych

przez reprezentantów ministerstwa wynika, że wydane objaśnienia mają być aktualizowane.

Niewykluczone jest również wydanie objaśnień do objaśnień. O problemach interpretacyjnych

świadczy również złożony do Ministra Finansów wniosek Rzecznika Małych i Średnich

Przedsiębiorców o wydanie objaśnień nowych przepisów w oparciu o ustawę Prawo

przedsiębiorców.
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Co do zasady podatnicy są zobowiązani do bieżącego raportowania schematów podatkowych od

dnia 1 stycznia 2019 roku. Jednocześnie polski ustawodawca nałożył obowiązek wstecznego

raportowania schematów podatkowych. W tym celu podatnicy są zobowiązani przeanalizować

różnego rodzaju transakcje jakie miały miejsce po określonych datach granicznych.

Datą graniczną dla retrospektywnego obowiązki informowania jest odpowiednio data dokonania

pierwszej czynności związanej z wdrożeniem schematu podatkowego:

 schemat podatkowy transgraniczny: po dniu 25 czerwca 2018 roku,

 schemat podatkowy inny niż transgraniczny: po dniu 1 listopada 2018 roku.

Konieczność złożenia retrospektywnej informacji o schemacie podatkowym powoduje po stronie

promotora obowiązek przekazania informacji do Szefa KAS do dnia 30 czerwca 2019 roku.

W przypadku braku realizacji tego obowiązku przez promotora wówczas obowiązek ten ciąży na

korzystającym, który jest zobowiązany przekazać informacje do Szefa KAS do dnia 30 września

2019 roku.

Od 1 stycznia 2019 roku – raportowanie bieżących schematów podatkowych

Raportowanie retrospektywne:

 od 25 czerwca 2018 roku – w przypadku schematów transgranicznych,

 od 1 listopada 2018 roku – w przypadku schematów innych niż transgraniczne (schematów

krajowych)

Obowiązek raportowania retrospektywnego:

 promotor do 30 czerwca 2019,

 korzystający do 30 września 2019
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W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na pytanie czym właściwie jest schemat

podatkowy, tym bardziej że wokół tego pojęcia narosło wiele mitów oraz stereotypów, a samo

postrzeganie schematu podatkowego jest bardzo uproszczone.

Schematem podatkowym jest uzgodnienie, które spełnia określone warunki w różnych

konfiguracjach. Przez samo pojęcie uzgodnienia należy rozumieć czynność lub zespół czynności

(w tym czynność planowaną lub planowany zespół czynności), w których jedną ze stron jest

podatnik lub które mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego.

Tym samym, praktycznie wszystko co dzieje się dookoła w biznesowej rzeczywistości może

stanowić uzgodnienie, bowiem wystarczy, że jedną ze stron czynności jest podatnik.

Nie oznacza to jednak, że każde uzgodnienie będzie schematem podatkowym, ponieważ aby

uzgodnienie uzyskało status schematu podatkowego musi spełniać w określonych konfiguracjach

kryterium głównej korzyści (niewymagane jednak w każdym przypadku) oraz jedną z 24 cech

szczególnych (tzw. hallmarks). Polski ustawodawca wprowadzając bardzo szerokie i liczne

przesłanki jednocześnie stworzył gęste sito przesłanek, w które z uwagi na rozpiętość cech

bardzo łatwo jest wpaść.

schemat podatkowy = uzgodnienie + określone cechy występujące w różnych konfiguracjach 

uzgodnienie = czynność lub zespół czynności, w których jedną ze stron jest podatnik lub które 

mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego 

Schemat podatkowy =

Schemat podatkowy nie oznacza unikania opodatkowania czy optymalizacji podatkowej 

uzgodnienie +

kryterium głównej korzyści + ogólna cecha 

rozpoznawcza

szczególna cecha rozpoznawcza 

inna szczególna cecha rozpoznawcza
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Uzgodnienie będzie posiadało status schematu podatkowego w trzech sytuacjach:

 gdy spełnione jest kryterium głównej korzyści oraz posiada jedną z ogólnych cech

rozpoznawczych,

 gdy posiada jedną z szczególnych cech rozpoznawczych,

 gdy posiada jedną z innych szczególnych cech rozpoznawczych.

Tym samym w dwóch sytuacjach wystarczające jest, że uzgodnienie będzie posiadało określoną

cechę materialną, tj. konkretny przedmiot transakcji czy kwotę podatku, bez względu na

ewentualną korzyść podatkową. Tym samym schematem podatkowym będą mogły być również

sytuacje standardowe, typowe dla danego biznesu.

Należy zatem podkreślić szczególnie istotny wniosek – schemat podatkowy nie oznacza unikania

opodatkowania czy agresywnej optymalizacji podatkowej. Jest to po prostu istotna transakcja,

o której organy podatkowe chcą posiadać wiedzę. Zakres i sformułowanie nowych przepisów

prowadzi do wniosku, że nawet stosowanie przepisów podatkowych samo w sobie może

prowadzić do rozpoznania schematu podlegającego raportowaniu. W praktyce zatem wiele

raportowanych schematów podatkowych będzie stanowiło w pełni legalne rozwiązanie,

przykładowo standardowe umowy zawierane w ramach zwykłej działalności, gdzie o statusie

schematu podatkowego może przesądzić po prostu spełnienie przez uzgodnienie jednej z cech

szczególnych czy innej szczególnej cechy rozpoznawczej.
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Najbardziej kuriozalnym przykładem schematów podatkowych wskazanych przez Ministra

Finansów w wydanych objaśnieniach są ulgi i zwolnienia podatkowe. Co do zasady, korzystanie

z nich nie podlega raportowaniu jako schematy podatkowe. W objaśnieniach przykładowo

wskazana została ulga na dziecko czy wspólne rozliczenie z małżonkiem. Jednak w niektórych

sytuacjach skorzystanie z ulgi podatkowej, nawet wprost wynikającej z przepisów prawa, może

spełniać przesłanki do uznania danego uzgodnienia za schemat podatkowy podlegający

raportowaniu.

Przykładem takim jest ulga badawczo rozwojowa czy ulga IP BOX. W tym zakresie Minister

Finansów wskazał, że musimy zbadać naszą motywację, a więc musimy sobie odpowiedzieć na

pytanie czym się kierowaliśmy korzystając z tej ulgi. Jeżeli prowadzimy działalność badawczo-

rozwojową i stwierdzamy, że chcemy skorzystać z ulgi, aby zachować konkurencyjną pozycję na

rynku wówczas korzystanie z takiej ulgi nie stanowi schematu podatkowego i nie ciąży na nas

obowiązek raportowania.

Natomiast w sytuacji, w której zastanawiamy się czy czasem nie powołać spółki - podmiotu

powiązanego, który podejmie działalność badawczo rozwojową wyłącznie na potrzeby ulgi,

a dodatkowo skorzystamy z pomocy doradcy podatkowego w tym zakresie i zaproponujemy mu

wynagrodzenie uzależnione od wysokości udzielonej ulgi (success fee), to wówczas taka otoczka

związana z podjęciem decyzji w zakresie skorzystania z ulgi będzie przemawiała za tym, że mamy

do czynienia ze schematem podatkowym podlegającym raportowaniu.

Co do zasady ulgi i zwolnienia nie podlegają raportowaniu jako schematy podatkowe, np.: ulga na

dzieci czy wspólne rozliczenie z małżonkiem.

Ale czy zawsze?

np.: ulga badawczo – rozwojowa/ ulga IP Box

 celem skorzystania z ulgi zachowanie pozycji konkurencyjnej na rynku – nie raportujemy,

 celem skorzystania z ulgi jest przede wszystkim korzyść podatkowa i w tym celu korzystamy

z pomocy promotora ustanawiając jednocześnie wynagrodzenie success fee - raportujemy
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Pierwszą sytuacją, w której uzgodnienie może stać się schematem podatkowym podlegającym

obowiązkowi raportowania jest sytuacja, w której uzgodnienie spełnia łącznie dwie przesłanki,

tj. uzgodnienie spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada jedną z ogólnych cech

rozpoznawczych (ustawa przewiduje 11 takich cech).

Kryterium głównej korzyści jest spełnione wówczas, gdy łącznie spełnione są następujące

warunki:

 występuje korzyść podatkowa – przy czym korzyść podatkową należy rozumieć bardzo

szeroko, nie tylko tradycyjnie jak np. zawyżenie nadpłaty, powstanie straty, niepowstanie

zobowiązania podatkowego czy obniżenie jego wysokości, ale również brak obowiązku

pobrania podatku przez płatnika czy niepowstanie obowiązku lub odsunięcie w czasie

powstania obowiązku sporządzenia informacji podatkowych (w tym informacji o schematach

podatkowych),

 korzyść podatkowa jest determinującą przesłanką uzgodnienia – głównym lub jednym

z głównych celów danego uzgodnienia, przy czym należy brać pod uwagę całokształt

okoliczności ekonomicznych i biznesowych,

 istnienie alternatywnej drogi postępowania – analiza czy podatnik mógł wybrać inną drogę

postępowania, czy dany efekt mógł zrealizować w inny sposób i z różnymi skutkami

opodatkowania (np. porównywanie skutków podatkowych sprzedaży, aportu i darowizny

nieruchomości).

kryterium głównej korzyści:

 wystąpienie korzyści podatkowej, 

 korzyść podatkowa determinującą przesłanką uzgodnienia, 

 istnienie alternatywnej drogi postępowania 

PLUS 

ogólna cecha rozpoznawcza (ilość: 11), m.in.: 

 poufność, 

 success fee, 

 nabycie spółki przynoszącej stratę,

 zmiana kwalifikacji dochodów/ przychodów do innego źródła, 

 znacznie ujednolicona dokumentacja lub forma 
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Aby uzgodnienie posiadało status schematu podatkowego oprócz spełnienia kryterium głównej

korzyści musi jednocześnie spełniać jedną z ogólnych cech rozpoznawczych. Wśród ogólnych

cech rozpoznawczych możemy wskazać kilka podgrup:

 różnego rodzaju uzgodnienia zawarte w umowie między promotorem a korzystającym

obejmujące np. zobowiązanie się przez promotora do poufności w zakresie osiągnięcia

korzyści podatkowej, zawarcie umowy wprowadzającej success fee uzależnione od wielkości

osiągniętej korzyści, zobowiązanie się przez promotora do czynnego udziału w każdej kolejnej

czynności związanej z wdrożeniem uzgodnienia – w tym zakresie kwestie spełnienia ogólnej

cechy rozpoznawczej jest dość łatwa do identyfikacji,

 cechy dotyczące transakcji, które również stosunkowo prosto jest zidentyfikować,

przykładowo nabycie spółki przynoszącej stratę czy okrężny obieg środków pieniężnych bądź

transgraniczne płatności do krajów z niskim poziomem opodatkowania,

 cechy budzące najwięcej problemów interpretacyjnych, tj. zmiana kwalifikacji przychodów do

innego źródła czy znacznie ujednolicona dokumentacja lub forma

Ze zmianą kwalifikacji przychodów do innego źródła mamy do czynienia w sytuacji, w której

zawarcie uzgodnienia prowadzi do faktycznie niższego opodatkowania, zwolnienia lub

wyłączenia. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów cecha ta nie dotyczy wyboru metody

degresywnej amortyzacji w podatku dochodowym czy wyboru opodatkowania podatkiem od

towarów i usług przez rezygnację ze zwolnienia.

Natomiast znacznie ujednolicona dokumentacja dotyczy uzgodnienia, w ramach którego

promotor proponuje tzw. rozwiązania pudełkowe, gotowe do wdrożenia w firmie bądź gdy

notariusz posługuje się wzorami umów nakierunkowanych na osiągnięcie korzyści podatkowej.

Cecha ta nie dotyczy jednak sytuacji, w której następuje przekazanie druków urzędowych czy

skorzystanie ze standaryzowanych produktów bankowych (PPK, IKE).

https://ostrowski.legal/osoby/zuchowska/
https://ostrowski.legal/osoby/zuchowska/
mailto:n.zuchowska@ostrowski-legal.net


Przykłady

Natalia Żuchowska
konsultant podatkowy n.zuchowska@ostrowski-legal.net

+48 781 552 742
Kontakt

13

 promotor przekazuje korzystającemu dokumentację pozwalającą na zastosowanie 50%

kosztów uzyskania przychodów (np. wzorcowy regulamin) – spełniona jest ogólna cecha

rozpoznawcza w postaci znacznie ujednoliconej dokumentacji, obowiązek raportowania

aktywuje się, gdy jednocześnie z przekazaniem dokumentacji wystąpi główna korzyść

podatkowa (np. analiza tła biznesowego i motywacji skłaniającej spółkę do wprowadzenia

wzorcowego regulaminu),

 osoba dotychczas zatrudniona na umowie o pracę przechodzi na tzw. samozatrudnienie –

spełniona jest ogólna cecha rozpoznawcza w postaci zmiany kwalifikacji przychodów, w tym

przypadku mamy do czynienia z dwoma podmiotami o statusie korzystającego, tj. podmiot

zatrudniający nie pełni obowiązków płatnika, natomiast podmiot zatrudniany może być

opodatkowany podatkiem liniowym,

 spółka z o.o. przekształca się w spółkę komandytową, a notariusz stosuje funkcjonujące

u niego wzory umów - spełniona jest ogólna cecha rozpoznawcza zarówno w postaci zmiany

kwalifikacji źródeł przychodów (sp. z o.o. jest opodatkowana dwukrotnie: podlega CIT,

a następnie wspólnicy przy wypłacie dywidendy podlegają PIT), jak i znacznie ujednolicona

dokumentacja (notariusz stosuje wzory umów przygotowane jedynie w celu osiągnięcia

korzyści podatkowej),

 wypłata dywidendy w wysokości przekraczającej 2 mln złotych do zagranicznego podmiotu

powiązanego do dnia 30 czerwca 2019 roku, tak by uniknąć nowych regulacji związanych

z WHT – spełniona jest ogólna cecha rozpoznawcza w postaci zmiany kwalifikacji źródeł

przychodów,

 analiza skutków podatkowych różnych opcji w związku z dokapitalizowaniem spółki z.o.o. –

spełniona jest ogólna cecha rozpoznawcza w postaci zmiany kwalifikacji do źródeł

przychodów, a jednocześnie w celu uzyskania korzyści podatkowej porównuje się ze

sobą kilka alternatywnych rozwiązań (np. podwyższenie kapitału zakładowego podlegające

pod PCC, podwyższenie kapitału zakładowego z tzw. agio – nadwyżka przekazana na kapitał

zapasowy nie podlega pod PCC).
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Kolejną sytuacją, w której uzgodnienie uzyska status schematu podatkowego jest sytuacja, w

której spełnia ono jedną ze szczególnych cech rozpoznawczych. W tej sytuacji wystarczająca jest

sama identyfikacja danej cechy, bez jednoczesnego spełnienia kryterium ogólnej korzyści

podatkowej.

Ustawodawca przewidział 9 szczególnych cech rozpoznawczych, wśród których można wskazać

przykładowo:

 zaliczanie do KUP płatności transgranicznych między podmiotami powiązanymi oraz odbiorca

płatności ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium kraju stosującym

szkodliwą konkurencję podatkową,

 dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w stosunku do jednego środka trwałego w więcej niż

jednym państwie,

 ten sam dochód lub majątek korzysta z metod mających na celu uniknięcie podwójnego

opodatkowania w więcej niż jednym państwie,

 występuje nieprzejrzysta struktura własności,

 przeniesienie praw do trudnych do wyceny wartości niematerialnych.

Przykłady

 sprzedaż znaków towarowych lub sprzedaż know-how/ bazy klientów – ze względu na sam

przedmiot transakcji uzgodnienie spełnia szczególną cechę rozpoznawczą w postaci

przeniesienie praw do trudnych do wyceny wartości niematerialnych,

 spółka z grupy wypłaca należności na rzecz zagranicznego podmiotu, który swoją siedzibę

posiada w raju podatkowym – spełniona jest szczególna cecha rozpoznawcza,

 korzystający jest spółką osobową (transparentną podatkowo), jej wspólnikami są spółki

osobowe, a z kolei ich wspólnikami są kolejne spółki osobowe - co skutkuje trudnością

w identyfikacji podmiotów, a tym samym występuje nieprzejrzysta struktura własności

będąca jedną ze szczególnych cech rozpoznawczych,

 w ramach cen transferowych stosowanie rozwiązania „safe harbour” dla pożyczek, kredytów

oraz emisji obligacji (za wyjątkiem – „safe harbour” w odniesieniu do usług o niskiej wartości

dodanej) – występuje szczególna cecha rozpoznawcza w postaci korzystania z uproszczenia

w stosowaniu przepisów związanych z ustalaniem cen transferowych.
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Kolejną grupą cech, w przypadku których uzgodnienie posiada status schematu podatkowego

jest sytuacja, w której uzgodnienie spełnia jedną z innych szczególnych cech rozpoznawczych.

Szczególne cechy rozpoznawcze obejmują określone transakcje, w przypadku których kwota

podatku przekroczy wskazany ustawowo limit.

Ustawodawca przewidział 4 inne szczególne cechy rozpoznawcze:

 wpływ na część odroczoną podatku dochodowego przekracza w roku kalendarzowym

kwotę 5 000 000 złotych,

 w związku z zastosowaniem UPO czy zwolnień podatkowych płatnik nie pobrał podatku,

który przekraczałby kwotę 5 000 000 złotych,

 dochody osiągane przez nierezydenta przekraczają w roku kalendarzowym 25 000 000

złotych,

 różnica między polskim podatkiem dochodowym, który byłby należy w związku z wykonaniem

uzgodnienia od korzystającego nieposiadającego siedziby, zarządu ani miejsca zamieszkania

na terytorium RP, gdyby był on polskim rezydentem, a podlegającym faktycznej zapłacie

podatkiem dochodowym w państwie siedziby, zarządu lub miejsca zamieszkania

korzystającego w związku z wykonaniem uzgodnienia, przekracza łącznie w trakcie roku

kalendarzowego kwotę 5 000 000 złotych.

Przykłady

 wypłata dywidendy i brak poboru podatku u źródła z uwagi na UPO/zwolnienie ustawowe,

podczas gdy pobrany podatek przekraczałby kwotę 5 000 000 złotych,

 w wyniku restrukturyzacji i połączenia spółek wpływ na część odroczoną podatku

dochodowego przekroczy kwotę 5 000 000 złotych,

 spółka na rzecz tego samego nierezydenta wypłaca w roku podatkowym kwotę przekraczającą

25 000 000 złotych z tytułu np. należności licencyjnych czy dywidend.
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Kolejnym krokiem po zidentyfikowaniu schematu podatkowego jest przeprowadzenie analizy czy

będzie on podlegał obowiązkowi raportowania. Co do zasady obowiązkowi raportowania podlega

każdy schemat podatkowy transgraniczny, czyli schemat podatkowy który:

 spełnia kryterium transgraniczne oraz

 spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada którąkolwiek z ogólnych cech rozpoznawczych lub

 posiada szczególną cechę rozpoznawczą.

Schemat podatkowy inny niż transgraniczny (tj. schemat podatkowy krajowy) podlega raportowaniu

wówczas, gdy dotyczy korzystającego, dla którego jest spełnione kryterium kwalifikowanego

korzystającego.

Kryterium kwalifikowanego korzystającego uważa się za spełnione w sytuacji, gdy:

 przychody lub koszty korzystającego albo wartość aktywów tego podmiotu w rozumieniu

przepisów ustawy o rachunkowości przekroczyły w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku

obrotowym równowartość 10 000 000 euro, lub

 jeżeli udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej

przekraczającej równowartość 2 500 000 euro, lub

 jeżeli korzystający jest podmiotem powiązanym z takim podmiotem.

Schemat podatkowy transgraniczny

 spełnione kryterium transgraniczne, 

 dotyczący podatku dochodowego, 

podlega raportowaniu zawsze. 

Schemat podatkowy krajowy podlega raportowaniu w sytuacji, w której mamy do czynienia

z kwalifikowanym korzystającym.

Kwalifikowany korzystający:

 przychody/ koszty/aktywa w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym przekroczyły

wartość 10 000 000 euro, lub

 udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzecz lub praw o wartości rynkowej

przekraczającej równowartość 2 500 000 euro, lub

 korzystający jest podmiotem powiązanym z podmiotem spełniającym ww. warunki.
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W zależności od pełnionej funkcji na podmiocie mogą ciążyć zróżnicowane obowiązki w zakresie

raportowania schematów podatkowych. W zakresie raportowania schematów podatkowych

możemy wyróżnić trzy podmioty: korzystający, promotor oraz wspomagający.

Korzystającym jest co do zasady podmiot, u którego uzgodnienie jest wdrażane lub

udostępniane, przy czym korzystający nie musi osiągać korzyści podatkowej w związku

z realizacją uzgodnienia. W pewnym uproszczeniu, korzystającym co do zasady będzie podatnik,

jednak może nim być również płatnik (np. w sytuacji, w której nie będą ciążyły na nim obowiązki

poboru podatku).

Po drugiej stronie korzystającego jest promotor - podmiot, który oferuje, udostępnia lub wdraża

schemat podatkowy. Status promotora mogą posiadać zarówno osoby posiadające

profesjonalne uprawnienia (tj. doradcy podatkowi, adwokaci lub radcowie prawni) oraz inne

osoby faktycznie podejmujące takie działania (np. dyrektor finansowy, główna księgowa).

Promotorem może być również sama spółka, szczególnie w przypadku centrum usług wspólnych

czy tzw. shared cost services.

W zależności od funkcji - trzy rodzaje podmiotów

Granica między korzystającym a promotorem jest płynna, np.:

 doradca wewnętrzny w spółce wdrażający uzgodnienie na jej rzecz – spółka jest korzystającym,

brak promotora,

 spółka wdrożone uzgodnienie przekaże spółce powiązanej – spółka jest promotorem

Korzystający • podmiot, u którego uzgodnienie jest wdrażane lub udostępniane

• nie musi osiągać korzyści w związku z realizacją uzgodnienia

Promotor • podmiot, który opracowuje/ oferuje/udostępnia/wdraża uzgodnienie

lub zarządza wdrożeniem uzgodnienia

• może nim być również osoba nie posiadająca profesjonalnych

uprawnień (np. główna księgowa czy dyrektor finansowy)

Wspomagający • podmiot udzielający wsparcia przy wdrażaniu lub udostępnianiu

uzgodnienia,

• np. biegły rewident, notariusz, dyrektor finansowy
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Trzecim podmiotem jest wspomagający - podmiot, który świadcząc swoje usługi, które same

w sobie nie stanowią schematu podatkowego, pełni jednocześnie pasywną, odtwórczą rolę

w realizacji schematu podatkowego (np. biegły rewident, notariusz, księgowy, dyrektor).

Podstawowymi podmiotami zobowiązanymi do raportowania schematów podatkowych są

jednak korzystający i promotorzy, przy czym w tym zakresie należy wskazać, że granica między

nimi jest bardzo płynna. Możemy sobie bowiem wyobrazić sytuację, w której spółka zatrudnia

doradcę wewnętrznego (tzw. in house), który opracowuje i wdraża dla tej spółki schematy

podatkowe. W objaśnieniach Ministra Finansów wskazano, że w takiej sytuacji nie będziemy

mieć do czynienia z promotorem - po prostu sama spółka będzie korzystającym i na niej, jako na

korzystającym będą ciążyły obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych.

Natomiast w momencie, w którym dana spółka przekaże/udostępni wypracowany w swoich

ramach schemat innej spółce powiązanej, wówczas oprócz statusu korzystającego będzie ona

również posiadała status promotora. Należy zatem na bieżąco monitorować posiadany status,

nie tylko ze względu na ciążące obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych ale

również w zakresie obowiązku posiadania wewnętrznej procedury.
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Ustawodawca wprowadził również bardzo istotny obowiązek posiadania wewnętrznej procedury w

zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji

o schematach podatkowych.

Zgodnie z ustawą, procedurę powinien posiadać:

 promotor,

 podmiot zatrudniający promotora,

 podmiot faktycznie wypłacający promotorowi wynagrodzenie,

jeżeli jego przychody lub koszty w roku poprzedzającym rok obrotowy przekroczyły równowartość

8 000 000 zł.

Celem ustawodawcy było nałożenie obowiązku posiadania procedury wyłącznie na podmioty

rzeczywiście pełniące funkcje doradcze. Jednak z literalnego brzmienia przepisów wynika, że

procedurę powinien posiadać również podmiot zatrudniający promotora lub faktycznie wypłacający

mu wynagrodzenie. W rezultacie po przekroczeniu wskazanego progu kwotowego koniecznym jest

wprowadzenie takiej procedury i zapewnienie jej rzeczywistego funkcjonowania w jednostce.

Jest to również istotne pod tym względem, że w trakcie roku podmiot dotychczas posiadający

status korzystającego może uzyskać status promotora i w tym momencie obowiązek posiadania

procedury wewnętrznej aktywuje się w stosunku do niego.

Procedura wewnętrzna będzie zawierała m.in. określenie zasad przechowywania dokumentów czy

informacji, określanie zasad upowszechniania wiedzy o MDR, określenie zasad kontroli

wewnętrznej.

Procedurę powinien posiadać:

 promotor,

 podmiot zatrudniający promotora,

 podmiot faktycznie wypłacający promotorowi wynagrodzenie,

jeżeli przychody lub koszty w roku poprzedzającym rok obrotowy przekroczyły równowartość 8 mln

zł. Brak procedury wewnętrznej = kara administracyjna (decyzja Szefa KAS)
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W zakresie wypełnienia obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych

niezwykle istotne jest by promotor i korzystający ze sobą współdziałali – ideą jest, że dany

schemat podatkowy ma zostać zaraportowany tylko jeden raz.

Co do zasady raportuje promotor, jednak realizacja obowiązku zależy od tego czy jest on

obowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej.

Korzystający raportuje, gdy:

 brak jest promotora,

 nie zwolnił promotora z tajemnicy zawodowej,

 promotor nie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku

Składa wówczas MDR-1 do Szefa KAS w terminie 30 dni od dnia pierwszej czynności związanej

z uzgodnieniem.

Liczenie terminu 30 dni:

 od dnia udostępnienia/ przygotowania/ dokonania pierwszej czynności związanej

z uzgodnieniem,

 w zależności co wystąpi najpierw

Czasami obowiązki związane z raportowaniem będą ciążyły na wspomagającym.

Został zwolniony z zachowania tajemnicy 

zawodowej/bądź tajemnica zawodowa go 

nie dotyczy

Nie został zwolniony z zachowania tajemnicy 

zawodowej

• w terminie 30 dni

• MDR-1 do Szefa KAS

• w terminie 30 dni

• MDR-2 do Szefa KAS plus przekazanie

informacji do korzystającego
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Zasadą jest, że raportuje promotor, jednak realizacja obowiązku zależy od tego czy jest on

obowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej. Jeżeli promotor został zwolniony

z zachowania tajemnicy zawodowej lub tajemnica zawodowa go nie dotyczy, wówczas jest on

zobowiązany do złożenia informacji MDR-1 w terminie 30 dni od określonego zdarzenia

i niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia nadania numeru schematu podatkowego (NSP) –

pisemne informuje o tym korzystającego. Jeżeli korzystający nie zwolnił promotora z tajemnicy

zawodowej, wówczas promotor w terminie 30 dni od określonego zdarzenia pisemnie informuje

korzystającego o ciążącym na nim obowiązku złożenia MDR-1 i jednocześnie w terminie 30 dni

od dnia powiadomienia korzystającego – zawiadamia Szefa KAS o wypełnieniu tego obowiązku

na formularzu MDR-2.

Obowiązek raportowania schematu podatkowego może również zaktualizować się po stronie

korzystającego, gdy nie ma promotora, promotor nie został zwolniony z tajemnicy zawodowej

bądź też promotor nie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku. W takiej sytuacji korzystający

składa MDR-1 do Szefa KAS w terminie 30 dni od dnia pierwszej czynności związanej

z uzgodnieniem.

Natomiast w zakresie obliczania terminu 30-dniowego należy wskazać, że liczy się go od dnia

udostępnienia/przygotowania/dokonania pierwszej czynności związanej z uzgodnieniem,

w zależności od tego które zdarzenie wystąpi najpierw.

Składanie formularzy (MDR-1 czy MDR-2) odbywa się za pomocą środków komunikacji

elektronicznej, także kontakty z Szefem KAS w tym zakresie odbywają się poprzez ePUAP.

Również za pośrednictwem ePUAP Szef KAS przekazuje zgłaszającemu schemat podatkowy

nadany NSP. Należy jednak zasygnalizować, że nadanie NSP nie oznacza, że organ podatkowy

zaakceptował uzgodnienie i uznał je za prawidłowe. NSP potwierdza tylko formalne zgłoszenie

schematu podatkowego, w związku z czym nie jest wykluczone, że do czasu upływu terminu

przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z uzgodnienia podlegającego

raportowaniu, wynikające z niego skutki podatkowe zostaną przez organ podatkowy

zanegowane.
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Na korzystającym ciąży również obowiązek składania informacji MDR-3 do Szefa KAS w sytuacji,

gdy w danym okresie rozliczeniowym dokonywał on czynności stanowiących element schematu

podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową. Informacja MDR-3 jest

składana w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej danego okresu rozliczeniowego.

Musi ona zostać podpisana przez osobę fizyczną będącą podatnikiem bądź też wszystkich

członków zarządu osoby prawnej (bez możliwości udzielenia pełnomocnictwa) pod rygorem

odpowiedzialności karnej składanej za złożenie fałszywego oświadczenia.

dodatkowy obowiązek ciążący na korzystających: MDR 3

MDR 3 = informacja o osiągniętych korzyściach przekazywana do Szefa KAS

jeżeli korzystający w okresie rozliczeniowym dokonywał jakichkolwiek czynności będących

elementami schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową

MDR 3 jest podpisywany przez (bez możliwości udzielenia pełnomocnictwa):

 osobę fizyczną będąca podatnikiem,

 członków zarządu osoby prawnej
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W celu prawidłowego wywiązywania się z obowiązku raportowania schematu podatkowego

zalecane jest podjęcie następujących czynności:

 przeprowadzenie audytu na potrzeby realizacji obowiązku zaraportowania schematów

retrospektywnych,

 sporządzenie instrukcji wewnętrznej/ ogólnych wytycznych, dzięki audytowi zostaną bowiem

zdiagnozowane newralgiczne obszary, w których schematy podatkowe mogą się pojawiać,

 wprowadzenie procedury wewnętrznej oraz odpowiednich zasad wewnętrznych (szkolenia,

instrukcje, wytyczne) oraz upowszechnianie wiedzy o MDR wśród pracowników,

 bieżący monitoring transakcji przez osoby posiadające wiedzę na temat MDR.
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Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy
spółka komandytowa

ul. Lubicka 53, 
87-100 Toruń

tel: (+48 56) 651 07 93, 94
(+48) 724 679 513

Dysponujemy zaawansowanym rozwiązaniem 

informatycznym umożliwiającym bezpieczną (szyfrowaną) 

komunikację za pośrednictwem Internetu. 

Dodatkowo narzędzie to umożliwia udostępnianie dokumentów 
oraz pracę na nich w trybie online w czasie rzeczywistym. 
Proponujemy Państwo wykorzystanie tej drogi komunikacji do 

współpracy z naszym zespołem.

OSTROWSKI

ON-LINE

32
Radców prawnych

i adwokatów

8
Aplikantów radcowskich

i adwokackich

5 Prawników

4 Doradców podatkowych

7
Osób personelu

pomocniczego

3
Współpracujących

wykładowców

i pracowników naukowych

Dla ułatwienia komunikacji i spotkań z Państwem 

posiadamy oddziały w:

Nasz zespół

Poznaj nasze specjalizacje  >>

e-mail: torun@ostrowski-legal.net
www.ostrowski.legal
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