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RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH



CZYM JEST RAPORTOWANIE MDR?

02

01

03 Polska jest pierwszym państwem w UE, które implementowało przepisy MDR.

25 maja 2018 roku, weszła w życie Dyrektywa Rady UE 2018/22 (DAC6), która wprowadza
obowiązek zgłaszania w ciągu 30 dni a określonych uzgodnień transgranicznych, tzw. Mandatory
Disclosure Rules (MDR)

Przepisy MDR mają umożliwić administracji podatkowej szybki dostęp do informacji o  
potencjalnie agresywnych optymalizacjach podatkowych.

04
Polskie przepisy nakładają obowiązek raportowania zarówno uzgodnień transgranicznych jak i  
krajowych przez trzy grupy podmiotów: Promotorów, Korzystających i Wspomagających.

05 Zgodnie z przyjętym regulacjami, uzgodnienie będzie stanowiło schemat podatkowy nawet jeżeli
w wyniku jego wdrożenia nie osiągniemy korzyści podatkowej.

06 Polscy podatnicy zgłaszają uzgodnienia stanowiące schemat podatkowy elektronicznie, do Szefa
KAS.



GŁÓWNE RÓŻNICE POMIĘDZY  
POLSKĄ USTAWĄ, A DYREKTYWĄ

Obowiązkiem raportowania objęto uzgodnienia krajowe

Kraje UE czas na implementację przepisów do 1 lipca 2020

Wprowadzenie obowiązku raportowania przez Wspomagających

Wprowadzenie dodatkowych cech rozpoznawczych niezwiązanych z osiągnięciem korzyści podatkowej
(inne szczególne cechy rozpoznawcze)

Rozszerzenie obowiązku raportowania schematów na wszystkie rodzaje podatków, w tym podatek VAT i
podatki lokalne

Wprowadzenie nieznanych Dyrektywie definicji „kryterium głównej korzyści”, „udostępnienie schematu  
podatkowego”, wdrożenie schematu podatkowego”, „kwalifikowany korzystający”

!
!
!
!
!
!



RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

WEJŚCIE W ŻYCIE USTAWY

1 stycznia 2019 r.

Wejście w życie
ustawy

31 stycznia 2019 r.

Pierwsze raportowanie
nowych schematów

30 czerwca 2019 r. 30 września 2019 r.

Raportowanie schematów
transgranicznych wdrożonych po
25 czerwca 2018 r. ikrajowych

wdrożonych po 1 listopada 2018 r.

Promotor

Raportowanie schematów
transgranicznych wdrożonych po
25 czerwca 2018 r. ikrajowych

wdrożonych po 1 listopada 2018 r.

Korzystający



RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

JAKICH PODATKÓW DOTYCZY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Brak jest ograniczenia co do rodzajów podatków objętych regulacją MDR. Przekazywane zatem będą schematy  
podatkowe dotyczące:

Zgłaszanie
schematów

Podatki
bezpośrednie

Podatki  
pośrednie  

(VAT,
akcyza)

Podatki
lokalne

Inne  
uzgodnienia  

regulowanew  
przepisach  

prawa  
podatkowego

! Przepisami MDR nie są objęte cła.



7

SCHEMAT PODATKOWY



RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

CO JEST PRZEDMIOTEM RAPORTOWANIA

MDR rozróżnia trzy rodzaje schematów, które podlegają obowiązkowi przekazywania informacji:

02

01

03

Schemat podatkowy

Schemat podatkowy standaryzowany/  
niestandaryzowany

Schemat podatkowy transgraniczny

Schemat podatkowy

Schemat podatkowy  
standaryzowany  

(niestandaryzowany)

Schemat podatkowy
transgraniczny

!Schemat podatkowy oraz schemat podatkowy transgraniczny
mogą być jednocześnie schematem podatkowym
standaryzowanym.



RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

CZYM JEST SCHEMAT PODATKOWY

spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada  
ogólną cechę rozpoznawczą,

posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub

1.

2.
3. posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Definicja

Przez schemat podatkowy rozumie się uzgodnienie, które:

! Uzgodnienie to czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowana lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest  
podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego.

Definicja uzgodnienia będzie spełniona także w przypadku, gdy żadna ze stron uzgodnienia nie jest podatnikiem, ale podejmowane czynności mają wpływ na powstanie lub
niepowstanie obowiązku podatkowego



RAPORTOWANIE SCHEMATÓWPODATKOWYCH

SCHEMAT TRANSGRANICZNY

Schemat transgraniczny
Schemat podatkowy transgraniczny to uzgodnienie, które spełnia:

1. kryterium transgraniczne oraz kryterium głównej korzyści oraz posiada którąkolwiek z

ogólnych cech rozpoznawczych, o których mowa w art. 86a §1 pkt 6 lit. a–h Ordynacji

podatkowej,

2. kryterium transgraniczne oraz posiada szczególną cechę rozpoznawczą.



RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

KRYTERIUM GŁÓWNEJ KORZYŚCI

Ocena kryterium głównej korzyści wymaga zdefiniowania w pierwszym kroku jak definiowana jest korzyść podatkowa na gruncie przepisów MDR. Przez korzyść
podatkową dla celów MDR rozumie się:

odsunięcie w czasie 
powstania zobowiązania 

podatkowego

01 02 03

06 07 08

04
obniżenie wysokości 

zobowiązania 
podatkowego

niepowstanie 
zobowiązania 
podatkowego

09

05

10

powstanie lub zawyżenie 
straty podatkowej

powstanie nadpłaty lub 
prawa do zwrotu podatku

zawyżenie kwoty 
nadpłaty

zawyżenie kwoty zwrotu 
podatku

brak obowiązku pobrania 
podatku przez płatnika, 

jeżeli wynika on z 
niepowstania 
zobowiązania 
podatkowego, 

odsunięcia w czasie 
powstania zobowiązania 

podatkowego lub 
obniżenia jego wysokości

podwyższenie kwoty 
nadwyżki podatku 

naliczonego nad 
należnym – w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i 

usług – do przeniesienia 
na następny okres 

rozliczeniowy

niepowstanie obowiązku 
lub odsunięcie w czasie 
powstania obowiązku 

sporządzania  i 
przekazywania informacji 

podatkowych, w tym 
informacji o schematach 

podatkowych



RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

KRYTERIUM GŁÓWNEJ KORZYŚCI – PRZESŁANKI SPEŁNIENIA

Kryterium głównej korzyści powinno być rozpatrywane z punktu widzenia dwóch przesłanek:

0 9

1

Przesłanka związana z alternatywną drogą postępowania – Kryterium głównej korzyści nie będzie spełnione, co do zasady,
jeżeli na podstawie istniejących okoliczności oraz faktów należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie wskutek stosowania
zgodnych z prawem rozwiązań nie ma lub nie miał alternatywnej, racjonalnej drogi postępowania, nawet jeżeli skutkiem
postępowania jest osiągnięcie korzyści podatkowej. Na brak alternatywnej drogi postępowania może wskazywać np. fakt, że
analiza możliwości uzyskania korzyści podatkowej (np. ulgi badawczo- rozwojowej) została rozpoczęta dopiero po dokonaniu
czynności, które kwalifikują do skorzystania z tej preferencji. Taka sytuacja wskazuje bowiem na to, że wybór danej drogi
postępowania nie był podyktowany względami podatkowymi.

Przy ocenie przesłanki alternatywnej drogi postępowania każdorazowo należy wziąć pod uwagę całokształt okoliczności
faktycznych uzgodnienia. Ocena tej okoliczności powinna być ponadto dokonywana w sposób zobiektywizowany (koncepcja
„podmiotu działającego rozsądnie”), a nie wyłącznie w oparciu o subiektywne przekonanie podatnika o braku racjonalnej,
alternatywnej drogi postępowania

0 9
2

Przesłanka wystąpienia korzyści podatkowej – Kryterium głównej korzyści nie będzie spełnione, jeżeli z wybranym sposobem
postępowania nie wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej, faktycznej albo rozsądnie oczekiwanej. Korzyść podatkowa nie
musi być sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu (tak jak w przypadku klauzuli przeciwko
unikaniu opodatkowania).
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OGÓLNE CECHY ROZPOZNAWCZE



RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

OGÓLNE CECHY ROZPOZNAWCZE

Żeby zaistniał obowiązek informacyjny, obok spełnionej ogólnej cechy rozpoznawczej uzgodnienie musi  
dodatkowo spełniać kryterium głównej korzyści

Klauzula poufności

Istota klauzuli poufności, sprowadza się do zastrzeżenia klauzuli poufności w stosunku do sposobu osiągnięcia korzyści podatkowej.

Wynagrodzenie

Ogólna cecha rozpoznawcza związana z uzależnieniem wysokości wynagrodzenia od wysokości korzyści podatkowej wynikającej z  
uzgodnienia dotyczy praktyki zawierania umów o wynagrodzeniu tzw. success fee.

Znacznie ujednolicona dokumentacja lub forma
Ogólna cecha rozpoznawcza w postaci wystąpienia sytuacji, w której dokonywane w ramach uzgodnienia czynności opierają się na
znacznie ujednoliconej dokumentacji uzgodnienia albo przyjmują znacznie ujednoliconą formę związana jest funkcjonalnie z
udostępnianiem schematów podatkowychstandaryzowanych.

Nabycie spółki ze stratą

Dotyczy sytuacji, w której w ramach uzgodnienia podejmowane są celowe czynności dotyczące nabycia spółki przynoszącej straty,
zaprzestania głównej działalności takiej spółki i wykorzystywania strat takiej spółki w celu zmniejszenia zobowiązań podatkowych, w
tym poprzez przeniesienie tych strat do podmiotu na terytorium innego państwa lub przyspieszenie wykorzystania tych strat.



RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

OGÓLNE CECHY ROZPOZNAWCZE

Żeby zaistniał obowiązek informacyjny, obok spełnionej ogólnej cechy rozpoznawczej uzgodnienie musi  
dodatkowo spełniać kryterium głównej korzyści

Zmiana kwalifikacji dochodów (przychodów)
Cecha rozpoznawcza dotyczy sytuacji, w której w wyniku uzgodnienia dochodzi do zmiany kwalifikacji dochodów (przychodów) do
innego źródła dochodów (przychodów) lub zmiany zasad opodatkowania, których skutkiem jest faktyczne niższe opodatkowanie,
zwolnienie lub wyłączenie z opodatkowania.

Okrężny obieg środków pieniężnych
Ogólna cecha rozpoznawcza związana z okrężnym obiegiem środków pieniężnych ma związek z wykorzystywaniem instrumentów oraz  
struktur hybrydowych w optymalizacji podatkowej.

Transgraniczne płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi
Wskazana ogólna cecha rozpoznawcza dotyczy płatności transgranicznych, które podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów
przez podmiot posiadający rezydencję podatkową w Polsce, jeśli spełnione są następujące przesłanki

1. płatności transgraniczne dokonywane są przez podmioty powiązane;

2. odbiorca płatności transgranicznej ma miejsce zamieszkania, siedzibą lub zarząd w państwie, w którym:

• nie nakłada się podatku od osób prawnych lub pobiera podatek od osób prawnych według stawki zerowej lub  
stawki mniejszej niż 5%,

• płatności te korzystają z całkowitego zwolnienia lub objęte są preferencyjnymi zasadami opodatkowania.



RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

OGÓLNE CECHY ROZPOZNAWCZE

Żeby zaistniał obowiązek informacyjny, obok spełnionej ogólnej cechy rozpoznawczej uzgodnienie musi  
dodatkowo spełniać kryterium głównej korzyści

Zobowiązanie korzystającego
Dotyczy sytuacji, w której korzystający zobowiązał się, że w przypadku wdrożenia uzgodnienia będzie współpracował z promotorem,
który udostępnił to uzgodnienie, albo zapłaci promotorowi wynagrodzenie lub odszkodowanie.

Faktyczne respektowanie zobowiązań dotyczących wynagrodzenia

Ogólna cecha rozpoznawcza dotyczy sytuacji, w których brak jest w umowie wyraźnej podstawy do wypłaty sucess fee. Niemniej jednak,
z uwagi na wystąpienie korzyści podatkowej oraz jej kwotę korzystający wypłaca w jakiejkolwiek formie promotorowi takie
wynagrodzenie lub promotor fatycznie zwraca to wynagrodzenie gdy korzyść podatkowa nie powstała lub powstała w wysokości niższej,
niż zakładano.

Hipotetyczny test poufności polega na weryfikacji, czy rozsądnie działający promotor lub korzystający chcieliby zachować w poufności informacje

dotyczące sposobu osiągnięcia korzyści podatkowej. Cecha ta, co zasady, będzie spełniona w przypadku uzgodnień „innowacyjnych”, o których wiedza zapewnia
promotorowi lub korzystającemu przewagę konkurencyjną. Dotyczy to również uzgodnień, których opłacalność dla promotorów lub korzystających znacząco by
spadła w sytuacji, gdyby sposób uzyskiwania korzyści podatkowej stał się transparentny dla organów podatkowych.
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RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

SZCZEGÓLNE CECHY ROZPOZNAWCZE

W przypadku uzgodnienia posiadającego szczególną cechą rozpoznawczą, schemat podatkowy, w tym  
schemat podatkowy transgraniczny nie musi spełniać kryterium głównej korzyści.

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów transgranicznych płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi

Aby spełniona była wskazana szczególna cecha rozpoznawcza, muszą zajść następujące przesłanki

1.w ramach uzgodnienia dochodzi do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów transgranicznych płatności  
pomiędzy podmiotami powiązanymi;

2.odbiorca płatności nie ma miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu w żadnym z państw lub też ma miejsce  
zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Odpisy amortyzacyjne w odniesieniu do tego samego środka trwałego

Wskazana cecha rozpoznawcza znajdzie zastosowanie, jeżeli uzgodnienie będzie prowadziło do sytuacji, w której ten sam podatnik, lub
kilku podatników w stosunku do tego samego środka trwałego dokona faktycznych odpisów amortyzacyjnych na podstawie przepisów
prawa podatkowego różnych państw.

Dochód lub majątek korzysta z metod unikania opodatkowania w więcej niż jednympaństwie

Cecha rozpoznawcza wskazuje na sytuację, w której podatnik może korzystać w stosunku do tego samego dochodu lub majątku z
różnych metod unikania podwójnego opodatkowania na podstawie przepisów różnychjurysdykcji podatkowych.
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SZCZEGÓLNE CECHY ROZPOZNAWCZE

W przypadku uzgodnienia posiadającego szczególną cechą rozpoznawczą, schemat podatkowy, w tym  
schemat podatkowy transgraniczny nie musi spełniać kryterium głównej korzyści.

Obejście przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
Obowiązkowi informacyjnemu MDR podlega uzgodnienie, które może skutkować obejściem obowiązku raportowania wynikającego z
ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami lub równoważnych ustaw, umów lub porozumień w zakresie
automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych, włączając umowy lub porozumienia z państwami trzecimi lub
wykorzystywać brak równoważnych przepisów, umów lub porozumień lub ich niewłaściwe wdrożenie.

Występuje nieprzejrzysta struktura

Obowiązek informacyjny MDR zaktualizuje się, co do zasady, jeżeli w ramach uzgodnienie zostanie ustalona nieprzejrzysta struktura
własności prawnej lub trudny do ustalenia jest beneficjent rzeczywisty z uwagi na wykorzystanie osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej, konstrukcji lub strukturprawnych.

Uproszczenie w stosowaniu przepisów związanych z ustalaniem cen transferowych oraz przeniesienie funkcji,
ryzyka lub aktywów pomiędzy podmiotami powiązanymi
Zgłaszaniu w ramach MDR podlegają uzgodnienia, w których wykorzystuje się wprowadzone jednostronnie w danym państwie
uproszczenie w stosowaniu przepisów związanych z ustalaniem cen transferowych. Nie uważa się za uproszczenie, które podlega
obowiązkowi informacyjnemu MDR wprowadzone jednostronnie uproszczenie, które wynika bezpośrednio z Wytycznych OECD, a także
innych międzynarodowych regulacji, wytycznych lub rekomendacji w zakresie cen transferowych.
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SZCZEGÓLNE CECHY ROZPOZNAWCZE

W przypadku uzgodnienia posiadającego szczególną cechą rozpoznawczą, schemat podatkowy, w tym  
schemat podatkowy transgraniczny nie musi spełniać kryterium głównej korzyści.

Przeniesienie praw trudnych do wyceny wartości niematerialnych pomiędzy podmiotami powiązanymi

Obowiązek informacyjny MDR wystąpi w przypadku, jeśli dochodzi do przeniesienia praw do trudnych do wyceny wartości
niematerialnych.

Określenie „trudne do wyceny wartości niematerialne” należy rozumieć jako wartości niematerialne, w tym wartości prawne a także
prawa do tych wartości, które w momencie ich przenoszenia między podmiotami powiązanymi nie miały wiarygodnie określonej
wartości porównywalnej oraz prognozy przyszłych przepływów pieniężnych lub spodziewanych przychodów z tych wartości, lub
założenia zastosowane przy ich wycenie, obarczone są wysokim poziomem niepewności.

Różnica co najmniej o 25% wynagrodzenia za przeniesienieaktywów

Cecha rozpoznawcza obejmuje sytuację, kiedy podatnik przenosi aktywa pomiędzy dwoma państwami. Przepis mówi o przeniesieniu
poza terytorium kraju, do państwa UE lub państwa trzeciego, lub pomiędzy dwoma państwami UE, lub państwem UE a państwem
trzecim. Przeniesienie oznacza każdą czynność lub inne zdarzenie wskutek, których dochodzi do faktycznego przeniesienia aktywa, np.
na,podstawie umowy leasingu, najmu, wniesienia aktywa aportem do innejspółki.
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RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

INNE SZCZEGÓLNE CECHY ROZPOZNAWCZE

W przypadku uzgodnienia posiadającego szczególną cechą rozpoznawczą, schemat podatkowy, w tym  
schemat podatkowy transgraniczny nie musi spełniać kryterium głównej korzyści.

Wpływ na część odroczonego podatku dochodowego lub aktywa, rezerwy przekracza kwotę 5 mlnPLN

W przypadku wskazanej cechy rozpoznawczej analizie podlega, w jaki sposób uzgodnienie ma wpływ na część odroczoną podatku
dochodowego lub aktywa albo rezerwy z tytułu podatku odroczonego u korzystającego.

Płatnik byłby zobowiązany do pobrania podatku w wysokości przekraczającej 5 mlnPLN
Dotyczy sytuacji, w których hipotetyczny podatek, który zostałby pobrany przez płatnika, gdyby nie miałyby zastosowania właściwe
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zwolnienia podatkowe przewidziane w ustawodawstwie krajowym, przekraczałby 5
mln zł.

Dochody (przychody) nierezydenta wynikające z uzgodnienia przekraczają łącznie kwotę 25 mlnPLN
Dotyczy sytuacji, w której dochodzi do osiągnięcia przez nierezydenta dochodu (przychodu) w danym roku kalendarzowymw
wysokości przekraczającej 25 mln złotych.

Różnica pomiędzy polskim podatkiem a faktycznie podlegającym zapłacie podatkiem w innym państwie przekracza
kwotę 5 mln PLN
Dotyczy sytuacji, w której różnica pomiędzy polskim podatkiem dochodowym, który byłby należny w związku z wykonaniem uzgodnienia od przynajmniej
jednego z korzystających nieposiadających siedziby, zarządu ani miejsca zamieszkania na terytorium Polski obliczonym gdyby był on podatnikiem (podatek
obliczony hipotetycznie), a podlegającym faktycznej zapłacie podatkiem dochodowym w państwie siedziby, zarządu lub miejsca zamieszkania korzystającego
w związku z wykonaniem uzgodnienia, przekracza łącznie kwotę 5 000 000złotych.
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RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO RAPORTOWANIA SCHEMATÓW

Obowiązek przekazania informacji o schematach podatkowych może dotyczyć trzech kategorii podmiotów:

Promotorzy

Korzystający

Wspomagający

Ważne!

Obowiązek ten nie jest wyłącznie nakładany na określone grupy zawodowe (np. na doradców podatkowych  
lub radców prawnych).



RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

KORZYSTAJĄCY

Korzystającym jest podatnik bez względu na formę prawną, jego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd. W przypadku
podmiotów transparentnych podatkowo dla potrzeb podatków dochodowych (np. spółka jawna), korzystającym jest ten podmiot.
W tej sytuacji za korzystającego należy również uznać wspólnika lub wspólników takiego podmiotu, jeśli wykonano względem
ich czynności opisane w definicji korzystającego.

Korzystającym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna  
niemająca osobowości prawnej:

której udostępniane jest uzgodnienie,  

u której wdrażane jest uzgodnienie,

która jest przygotowana do wdrożenia
uzgodnienia,

która dokonała czynności służącej  
wdrożeniu uzgodnienia



RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

KRYTERIUM KWALIFIKOWANEGO KORZYSTAJĄCEGO

Samo spełnienie definicji schematu podatkowego nie determinuje automatycznie konieczności przekazania do Szefa KAS informacji o schemacie podatkowym.

Powstanie tego obowiązku – jeśli taki schemat podatkowy nie spełnia definicji schematu podatkowego transgranicznego – będzie uzależnione od tego, czy
spełnione jest kryterium kwalifikowanego korzystającego.

jeżeli przychody lub koszty korzystającego albo wartość aktywów tego podmiotu
w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych
ksiąg rachunkowych, 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

Kryterium kwalifikowanego korzystającego uważa się za spełnione: Obowiązek
informacyjny

Schemat  
transgraniczny

Schemat  
podatkowy

Kryterium kwalifikowanego korzystającego
nie ma znaczenia

Kryterium kwalifikowanego korzystającego
musi być spełnione żeby powstał obowiązek
raportowania.



RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCEGO

MDR określa dwa obowiązki w stosunku do podmiotu będącego korzystającym:

Korzystający nie zwolnił promotora z zachowania
prawnie chronionej tajemnicy zawodowej

Promotor nie poinformował korzystającego o nadaniu schematu NSP.

Promotor udostępniając korzystającemu uzgodnienie nie
wypełnił obowiązku przekazania informacji o schemacie
podatkowym

1

2

3

Zgodnie z pierwszym obowiązkiem, korzystający obowiązany jest 
poinformować Szefa KAS o schemacie podatkowym, jeżeli: 

W tym przypadku korzystający składa informację o schemacie podatkowym na formularzu 
MDR-1.

Czy korzystający został 
poinformowany o NSP lub o tym, że 

schemat podatkowy nie posiada 
jeszcze NSP?

TAK

Czy korzystający zwolnił promotora z 
prawnie chronionej tajemnicy 

zawodowej w przypadku schematu
podatkowego innego niż 

standaryzowany?

NIE

NIE

Korzystający 
przekazuje do

Szefa KAS 
MDR-1

TAK

Informację o schemacie podatkowym 
przekazuje promotor

Nie ma obowiązku informowania przez 
korzystającego.



RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCEGO – MDR 3

Jeżeli korzystający dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności, które są elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z takiego
schematu podatkowego korzyść podatkową, jego drugim obowiązkiem będzie przekazanie informacji do Szefa KAS, że zastosował w danym okresie rozliczeniowym schemat
podatkowy.

Informacja powinna zawierać: 

NSP schematu podatkowego – a w przypadku gdy schemat podatkowy nie
posiada NSP, informacja składana do Szefa KAS powinna zawierać dane
dotyczące schematu podatkowego składane na formularzy MDR – 1

wysokość korzyści podatkowej, która wynika ze schematu podatkowego – jeśli
korzystający uzyskiwał w danym okresie rozliczeniowym taką korzyść

!
Informacja składana jest na formularzu MDR-3 w terminie złożenia deklaracji podatkowej
dotyczącej tego okresu rozliczeniowego.

Obowiązek złożenia MDR-3 istnieje tylko w przypadku wykonania jakichkolwiek czynności
będących elementem schematu podatkowego lub uzyskania korzyści podatkowej. Obowiązek
ten jest niezależny od obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym (MDR-1).

Obowiązek złożenia MDR-3 nie wystąpi w przypadku, gdy dana deklaracja podatkowa dotyczy
podatku, w którym schemat podatkowy nie wywiera skutków podatkowych.

Kto podpisuje MDR-3? 

W przypadku korzystającego będącego osobą fizyczną
zobowiązanym do złożenia deklaracji MDR-3 jest sam
podatnik.

W przypadku podatników niebędących osobami
prawnymi także wspólnicy posiadający co najmniej
10% udziału w zyskach spółki niebędącej osobą
prawną, poświadczą prawdziwość danych zawartych w
tej informacji.

W przypadku podatników będących osobami
prawnymi wskazana informacja podpisywana jest przez
wszystkich członków organu zarządzającego
podatnika.



RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

PROMOTORZY

Promotorem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, w szczególności
doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, pracownik banku lub innej instytucji finansowej doradzający klientom, również w
przypadku gdy nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium kraju.

!
Definicja promotora stanowi katalog
otwarty, zawierający przykładowo
wskazane zawody zaufania publicznego.

Promotorem może być także inna osoba
wykonująca czynności pozostające w
zakresie działania tych osób lub posiadająca
podobne kwalifikacje.

Podmiot pełni role promotora, jeśli w zakresie wykonywanych czynności:

opracowuje uzgodnienie,

oferuje uzgodnienie,

udostępnia opracowane uzgodnienie,

wdraża opracowane uzgodnienie, lub

zarządza wdrażaniem uzgodnienia.



RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

UDOSTĘPNIENIE SCHEMATU

Przekazywanie korzystającemu w jakiejkolwiek formie,  
w tym drogą elektroniczną, telefoniczną lub osobiście,  

informacji o uzgodnieniu, w szczególności poprzez
przedstawianie jego założeń.

Przyjmowanie wynagrodzenia z tytułu
przekazania informacji o uzgodnieniu.

Zawarcie umowy, której przedmiotem jest przekazanie
informacji o uzgodnieniu.

Oferowanie uzgodnienia korzystającemu
1

2

3

4

Przez udostępnienie schematu rozumie się: Wdrażanie schematu to dokonywanie czynności
faktycznych lub prawnych umożliwiających wykonanie
lub zmierzających do wykonania uzgodnienia, w tym:

oferowanie czynności wskazanych w pkt. 1-3, zawarcie
umowy, której przedmiotem są te czynności, lub
przyjmowanie wynagrodzenia z tytułu tych czynności
lub umowy.

dokonywanie innych czynności będących
elementem uzgodnienia, lub

pośredniczenie lub udzielanie pomocy w czynnościach
związanych z uzgodnieniem,

zarządzanie, faktyczne uczestniczenie w
podejmowaniu decyzji lub przeprowadzanie
czynności związanych z uzgodnieniem, także gdy
podejmowanie decyzji lub czynności dotyczy
wykonania uzgodnienia przez inny podmiot,

1

2

3

4



RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

OBOWIĄZKI PROMOTORA
Uzgodnienie

Czu uzgodnienie spełnia definicję 
schematu?

NIE TAK
Czy schemat spełnia kryterium 

transgraniczne?

Nie ma obowiązku informowania

Czy korzystający spełnia kryterium 
kwalifikowanego korzystającego?

Czy schemat jest standaryzowany?

Promotor przekazuje MDR-1 do Szefa 
KAS bez danych korzystającego

TAK
NIE

TAK

NIE
Nie ma obowiązku informowania

Czy schemat jest standaryzowany?

TAK

Promotor przekazuje MDR-1 do Szefa 
KAS bez danych korzystającego

TAK

NIECzy korzystający zwolnił promotora z 
zachowania tajemnicy zawodowej?

Promotor przekazuje MDR-1 do Szefa 
KAS bez danych korzystającego

TAK
NIE

Promotor informuje korzystającego o
obowiązku przekazania MDR - 1 oraz 

przekazuje dane schematu podatkowego. 
(30 dni)

Promotor informuje inne znane podmioty o
obowiązku przekazania informacji do Szefa

KAS

Promotor informuje Szefa KAS o 
poinformowaniu korzystającego oraz
innych podmiotów – wskazuje datę
udostępnienia schematu oraz liczbę 

podmiotów, które
Poinformował (MDR-2)(30 dni od 

poinformowania).

NIE
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WSPOMAGAJĄCY

Wspomagającym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przy zachowaniu staranności ogólnie
wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych
czynności, podjęła się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu,
organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia

!
Wspomagający nie są zobowiązani do aktywnego poszukiwania informacji
o uzgodnieniu i jego konsekwencjach podatkowych. Obowiązek
informowania o schematach podatkowych dotyczy jedynie tych
informacji, w posiadaniu których jest wspomagający (chodzi o  
informacje posiadane przez osoby fizyczne).

Wspomagającym jest m.in.:

biegły rewident,

notariusz,

osoba świadcząca usługi prowadzenia  
ksiąg rachunkowych,

księgowy lub dyrektor finansowy,

bank lub inna instytucja finansowa a także
ich pracownik



RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

OBOWIĄZKI WSPOMAGAJĄCEGO

Obowiązki wspomagającego aktywują się w sytuacji, w której podejmuje się on udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących
opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia. Typowym będzie, że wspomagający podejmuje się
wykonania powyższych czynności w sytuacji, gdy korzystający lub promotor zlecił mu wykonanie czynności pozostających w zakresie jego działania w odniesieniu do schematu podatkowego.

Czy promotor/korzystający zlecił wspomagającemu 
czynności?

Czy wspomagający ma prawo do 
zachowania prawnie chronionej 

tajemnicy zawodowej?

TAK Czy wspomagający został 
poinformowany o NSP/ czy 

przekazano mu informację, że 
schemat podatkowy nie posiada NSP?

Wspomagający przekazuje do Szefa 
KAS informację MDR-1, jeżeli 

dostrzegł lub powinien był dostrzec, 
że uzgodnienie stanowi schemat 

podatkowy.
Wspomagający nie ma żadnych 

obowiązków

TAK

NIENIE

NIE

Czy wspomagający powziął lub powinien był powziąć wątpliwości, że uzgodnienie stanowi schemat podatkowy

Występuje do promotora/korzystającego o oświadczenie, że 
uzgodnienie nie stanowi schematu - w terminie 5 dni, od dnia w 

którym powziął wątpliwość, że uzgodnienie stanowi schemat

Zawiadamia Szefa KAS o wystąpieniu do 
promotora/korzystającego -- w terminie 5 dni, od 

dnia w którym powziął wątpliwość, że uzgodnienie 
stanowi schemat

CZY?

TAK
TAK

NIE

NIEWspomagający nie ma żadnych 
obowiązków

Wspomagający dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie stanowi 
schemat podatkowy?

Niezwłocznie informuje 
promotora/korzystającego, że w jego 
opinii uzgodnienie stanowi schemat i 

należy przekazać informację o schemacie 
do Szefa KAS

30 dni na zawiadomienie Szefa KAS 
o tym, że nie został zwolniony z 

tajemnicy, o dniu w którym 
dostrzegł że jest schemat o liczbie 
podmiotów, które poinformował 

(MDR-2)
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCEGO 

Wspomagający, który ma wątpliwości czy uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego, może wstrzymać się z wykonaniem czynności w odniesieniu do uzgodnienia do
dnia otrzymania oświadczenia, że uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego, potwierdzenia nadania NSP lub informacji, że schemat nie posiada jeszcze NSP.

Wstrzymanie się przez wspomagającego w opisanej sytuacji z wykonaniem czynności nie może prowadzić do powstania po jego stronie ryzyka odpowiedzialności cywilnej lub
dyscyplinarnej względem zlecającego mu te czynności. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy jednak, co do zasady, tych czynności, które są związane ze wtrzymaniem się z
pracami w odniesieniu do uzgodnienia.

Uregulowania te mają na celu wzmocnienie niezależności wspomagających, w szczególności tych, którzy wykonują zawody zaufania publicznego, przez co powinni działać w
sposób profesjonalny oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Wspomagający nie ponosi również odpowiedzialności dyscyplinarnej związanej ze wstrzymaniem się z wykonaniem czynności w odniesieniu do uzgodnienia.



RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

RAPORTOWANIE KWARTALNE

W terminie 30 dni po zakończeniu kwartału promotor (wspomagający)
przekazuje Szefowi KAS informację zawierającą dane identyfikujące
korzystającego, któremu w trakcie tego kwartału udostępnił schemat
podatkowy standaryzowany, wskazując NSP. (MDR-4)

W przypadku, w którym przekazanie ww. danych naruszałoby obowiązek zachowania prawnie chronionej
tajemnicy zawodowej, obowiązek ich przekazania nie obejmuje danych korzystającego oraz danych
identyfikujących podmiot uczestniczący, który nie zwolnił promotora lub wspomagającego z obowiązku
zachowania tajemnicy w tym zakresie.

W przypadku schematu standaryzowanego, o którym informacja została
przekazana Szefowi KAS i promotor (wspomagający) uzyskał NSP, w sytuacji
kolejnego udostępnienia tego samego schematu nie ma konieczności
przekazania informacji
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RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

TERMIN PRZEKAZANIA INFORMACJI O SCHEMATACH

KORZYSTAJĄCY

Korzystający raportuje schemat podatkowy, gdy:

❖ Brak Promotora,
❖ Promotor nie został zwolniony z obowiązku zachowania  

tajemnicy zawodowej
❖ Promotor nie poinformował o NSP

w terminie 30 dni od dniaKorzystający raportuje
następującego po:

❖ udostępnieniu,
❖ przygotowaniu do wdrożenia,
❖ od dnia dokonania pierwszej czynności wdrożenia

(w zależności, które zdarzenie jest pierwsze)

termin 9 m-cy od dnia wejście w życie przepisów dla
schematów transgranicznych wdrożonych po 25 czerwca 2018
r./dla schematów krajowych wdrożonych po 1 listopada 2018 r.
o ile Promotor nie poinformował o schemacie.

WSPOMAGAJĄCY

Wspomagający raportuje, gdy powziął lub
powinien był powziąć wątpliwości, że
uzgodnienie może stanowić schemat
podatkowy oraz nie otrzymał NSP.

Wspomagający nie później niż w terminie 5 dni
roboczych:

❖ Wnosi do Promotora lub Korzystającego o
przekazanie mu pisemnego oświadczenia, że
uzgodnienie nie stanowi schematu
podatkowego oraz

❖ Zawiadamia Szefa KAS o wątpliwej sytuacji

Brak uzyskania NSP (w przypadku schematów
podatkowych) = przekazanie schematu do
Szefa KAS w terminie 30 od dnia następującego
po udostępnieniu, przygotowaniu do
wdrożenia, od dnia dokonania pierwszej
czynności wdrożenia (w zależności, które
zdarzenie jest pierwsze).

PROMOTOR

Promotor raportuje schemat standaryzowany
(niestandaryzowany w przypadku zwolnienia z tajemnicy
zawodowej) do Szefa KAS.

Informuje Korzystającego lub Wspomagającego o NSP
schematu podatkowego.

Promotor raportuje w terminie 30 dni od dnia następującego
po:

❖ udostępnieniu,
❖ przygotowaniu do wdrożenia,
❖ od dnia dokonania pierwszej czynności wdrożenia

(w zależności, które zdarzenie jest pierwsze)

termin 6 m-cy od dnia wejście w życie przepisów dla
schematów transgranicznych wdrożonych po 25 czerwca 2018
r./dla schematów krajowych wdrożonych po 1 listopada 2018
r.

! !
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RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

MDR-1

o schematach podatkowych (MDR-1) mają Promotorzy, Korzystający orazObowiązek złożenia informacji
Wspomagający.

Jeżeli w danym uzgodnieniu będzie występował Promotor, to on jako pierwszy zobowiązany jest do zgłoszenia
schematu podatkowego.

Pozostałe podmioty będą miały ten obowiązek, jeżeli Promotor nie wypełni nałożonych na niego ustawowych
wymogów, a tym samym nie przekaże on Korzystającemu lub Wspomagającemu numeru schematu podatkowego
(NSP).

Wspomagający jest zobowiązany do zgłoszenia schematu na formularzu MDR-1 wyłącznie w przypadku, gdy nie
otrzyma NSP schematu i gdy dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie stanowi schemat podatkowy, a
Wspomagający nie jest zobowiązany do zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej.



RAPORTOWANIE SCHEMATÓWPODATKOWYCH

CO POWINNA ZAWIERAĆ INFORMACJA O SCHEMACIE

1 2 3 4 5 6

Dane identyfikacyjne
przekazującegoinformację

lub korzystającego

Podstawa prawna  
przekazania informacji o  
schemacie podatkowym,  
cecha rozpoznawczaoraz  

rola przekazującego
informację

Rodzajschematu  
podatkowego

Streszczenie opisu  
uzgodnienia, jego nazwy,  

opisu działalności  
gospodarczej

Wyczerpujący, według  
wiedzy przekazującego  

informację, opis  
schematupodatkowego

Znanyprzekazującemu  
cel schematu  
podatkowego

Informacje powinny być przekazywane wyłącznie drogą elektroniczną do Szefa KAS. Informacja nie musi zawierać
wszystkich danych określonych w ustawie, w przypadku gdy promotor, korzystający lub wspomagający nie posiadają
wskazanych informacji na moment złożenia informacji



RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

CO POWINNA ZAWIERAĆ INFORMACJA O SCHEMACIE

Informacje powinny być przekazywane wyłącznie drogą elektroniczną do Szefa KAS. Informacja nie musi zawierać
wszystkich danych określonych w ustawie, w przypadku gdy promotor, korzystający lub wspomagający nie posiadają
wskazanych informacji na moment złożenia informacji

7

Przepisy prawa znajdujące  
zastosowanie do schematu  

podatkowego

8

Szacunkową wartość  
korzyści podatkowej,

przybliżona wartość aktywa
w podatku odroczonym

9

Wskazanie
dokonanych

czynności, które  
skutkowały  

przekazaniem  
informacji o  

schemacie  
podatkowym

10

Wskazanie etapu, na  
jakim schemat  

podatkowy się znajduje

11

Wskazanie innych
podmiotów  

uczestniczących,
mających uczestniczyć  

w schemacie  
podatkowym

12

Adres elektroniczny,  
na który ma zostać  

doręczone  
potwierdzenie  
nadania NSP

13

Wskazanie innych  
podmiotów  

obowiązanych do  
przekazania informacji  

o schemacie  
podatkowym
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MDR-2
Zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego, mają obowiązek złożyć Promotorzy i Wspomagający. Promotor, w terminie
30 dni od dnia, w którym poinformował Korzystającego o obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym,
zawiadamia Szefa KAS o poinformowaniu Korzystającego o obowiązku przekazania schematu podatkowego. Wspomagający składa
MDR-2 do Szefa KAS, jeżeli dostrzega, że uzgodnienie stanowi schemat podatkowy.

MDR-3

Korzystający składa formularz MDR- 3, gdy dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących
elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową. MDR-3 powinien być podpisany przez
wszystkich członków zarządu Korzystającego, w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej danego okresu
rozliczeniowego.

MDR-4

Wspomagający i Promotor składają do Szefa KAS kwartalną informację o schemacie podatkowym (MDR-4), w terminie 30 dni po
zakończeniu kwartału. Informacja powinna zawierać dane identyfikujące Korzystającego, któremu w trakcie danego kwartału

promotor lub wspomagający udostępnił schemat podatkowy standaryzowany.
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NSP – NUMER SCHEMTU PODATKOWEGO

Numer schematu podatkowego (NSP) odgrywa szereg funkcji w prawidłowym stosowaniu MDR. Otrzymanie
potwierdzenie nadania numeru, co do zasady, oznacza, że obowiązek informacyjny został wypełniony przez inny
podmiot wykonujący czynności związane ze schematem.

NSP wydawany jest przez Szefa KAS, który wydaje  
potwierdzenie jego nadania.

Numer ma charakter „zindywidualizowany” ze
schematem, a nie z osobą, która się nim posługuje
lub, która pierwsza przekazała schemat podatkowy
standaryzowany i jako pierwsza otrzymała
potwierdzenie jego nadania.

Potwierdzenie nadania NSP jest wydawane
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od
dnia wpływu poprawnej informacji o schemacie
podatkowym do Szefa KAS.



RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

ODMOWA ORAZ UNIEWAŻNIENIE NADANIA NSP

Unieważnienie NSP 

Szef KAS wydaje postanowienie o odmowie
nadania NSP w przypadku stwierdzenia, że
przekazana informacja o schemacie podatkowym
nie spełnia wymogów określonych dla tej
informacji. Może to dotyczyć takich sytuacji, jak
podanie danych lub informacji, które nie mają
charakteru podatkowego.

Odmowa nadania NSP 

Szef KAS unieważnia z urzędu, w drodze
postanowienia, NSP nadany schematowi
podatkowemu w przypadku:

1. wielokrotnego nadania NSP temu samemu
schematowi podatkowemu. W tym przypadku
Szef KAS wskazuje właściwy NSP dla danego
schematu podatkowego;

2. nadania NSP na podstawie fałszywych lub
fikcyjnych danych.

Na powyższe postanowienia Szefa KAS służy
zażalenie.
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PROCEDURA WEWNĘTRZNA – KTO JEST ZOBOWIĄZANY?

Przepisy ustawy wprowadzającej przewidują dodatkowy wymóg w zakresie obowiązku procedury wewnętrznej
przeciwdziałającej niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Obowiązek wprowadzenia procedury wewnętrznej mają:

osoby prawne będące promotorami,

jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej będące promotorami, 

osoby prawne zatrudniające promotorów, 

jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej zatrudniające promotorów,

osoby prawne faktycznie wypłacające
wynagrodzenie promotorom,

jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej faktycznie wypłacające
wynagrodzenie promotorom

których przychody lub koszty, w rozumieniu
przepisów o rachunkowości, ustalone na
podstawie prowadzonych ksiąg
rachunkowych, przekroczyły w roku
poprzedzającym rok obrotowy

równowartość 8 000 000 zł
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PROCEDURA WEWNĘTRZNA – CO POWINNA ZAWIERAĆ

Wewnętrzna procedura podlega akceptacji przez członków kadry kierowniczej wyższego szczebla danego podmiotu, w tym członków zarządu lub dyrektorów, którzy
posiadają wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz podejmujących decyzje mające wpływ na ryzyko jego nieprzestrzegania przez kontrahentów będących korzystającymi. W
przypadku dużych spółek zajmujących się doradztwem podatkowym procedura powinna być zaakceptowana w szczególności przez partnerów i dyrektorów, którzy
odpowiadają merytorycznie za porady udzielane klientom.

Wewnętrzna procedura określa - z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności - stosowane 
zasady postępowania i obejmuje w szczególności:

1 2
określenie czynności lub działań podejmowanych w
zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z
obowiązku przekazywania informacji o schematach
podatkowych

środki stosowane w celu właściwego wypełnienia
obowiązku przekazywania informacji o schematach
podatkowych

4 5
6

7

3
określenie zasad przechowywania
dokumentów oraz informacji

określenie zasad wykonywania obowiązków
obejmujących przekazywanie Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej informacji o schematach
podatkowych

określenie zasad upowszechniania wśród
pracowników tego podmiotu wiedzy z zakresu
przepisów niniejszego rozdziału

określenie zasad zgłaszania przez
pracowników rzeczywistych lub
potencjalnych naruszeń przepisów
niniejszego rozdziału

określenie zasad kontroli wewnętrznej lub audytu
przestrzegania przepisów niniejszego rozdziału oraz
zasad postępowania określonych w wewnętrznej
procedurze
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SANKCJE

Przepisy ustawy określają dwa rodzaje sankcji, sankcje administracyjne z tytułu nieprowadzenia  procedury 
wewnętrznej wymierzane na podstawie KPA oraz sankcje przewidziane w KKS.

Brak procedury wewnętrznej

kara za niedopełnienie obowiązku wprowadzenia
procedury wewnętrznej w wysokości nie większej
niż 2.000.000,00 PLN

kara za niedopełnienie obowiązku wprowadzenia

przestępstwo skarbowe polegające
procedury wewnętrznej, w przypadku gdy

na
niedopełnieniu obowiązku z zakresu MDR zostało
stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, w
wysokości nie większej niż 10.000.000,00 PLN

Posługiwanie się unieważnionym NSP

W przypadku posługiwania się unieważnionym numerem
NSP sprawca podlega karze grzywny do 240 stawek
dziennych

od 750,00 PLN do 7.200.000,00 PLN

Odpowiedzialność karna za MDR-3

Informacja MDR-3 składana jest pod rygorem
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
i zawiera klauzulę, która zastępuje pouczenie o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
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SANKCJE 

Przepisy ustawy określają dwa rodzaje sankcji, sankcje administracyjne z tytułu nieprowadzenia
procedury wewnętrznej wymierzane na podstawie KPA oraz sankcje przewidziane w KKS.

Brak spełnienia obowiązków informacyjnych

Karze grzywny do 720 stawek dziennych podlega podmiot, który:

1 2
nie przekazuje właściwemu organowi informacji o
schemacie podatkowym albo przekazuje informacje
po terminie

nie przekazuje właściwemu organowi danych
dotyczących podmiotów, którym udostępniono
standaryzowany schemat podatkowy, albo
przekazuje je po terminie

4 5
6

7

3
będąc korzystającym nie składa w terminie
złożenia deklaracji podatkowej za okres
korzystania ze schematu podatkowego lub
osiągnięcia korzyści podatkowej informacji o
schemacie podatkowym

nie informuje pisemnie podmiotu obowiązanego
do przekazania schematu podatkowego o tym
obowiązku lub robi to po terminie

nie przekazuje podmiotowi obowiązanemu do
przekazania schematu podatkowego danych
dotyczących schematu podatkowego lub robi to po
terminie

nie informuje pisemnie podmiotów
obowiązanych do przekazania informacji o
schemacie podatkowym, o tym, że nie
przekaże informacji o schemacie
podatkowym lub robi to po terminie

nie występuje do podmiotu zlecającego czynności z
odrębnym pismem o przekazanie mu pisemnego
oświadczenia, że uzgodnienie nie stanowi
schematu podatkowego, lub robi to po terminie

Kara grzywny waha się w granicach: 

od 750,00 PLN do 
21.600.000,00 PLN


