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Szanowni Państwo, 

Ustawą z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2193), do polskiego porządku prawnego wprowadzono tzw. 

Mandatory Disclosure Rules (MDR), polegające na raportowaniu schematów podatkowych 

odpowiednim organom państwa. W związku z powyższym, do Ordynacji podatkowej wprowadzono 

nowy Rozdział 11A, szczegółowo regulujący powyższą kwestię.  

Niniejsza informacja nie zawiera komentarza do wszystkich zmian, a jedynie służy zasygnalizowaniu 

najważniejszych kwestii związanych z wejściem w życie nowych uregulowań. Jednocześnie 

zaznaczamy, iż przedstawione poniżej sugestie nie stanowią porady podatkowej. Przed podjęciem 

jakichkolwiek decyzji związanych z niżej zaprezentowanymi zagadnieniami, prosimy o kontakt.  

 

Zespół Plich&Partners 
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I. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE NOWYCH REGULACJI 

Z uwagi na to, iż nowe uregulowania zostały skonstruowane w sposób mało czytelny, zawierają wiele 

rozbudowanych definicji przy jednoczesnym użyciu wieloznacznych sformułowań, poniżej 

przedstawiamy skrócony opis głównych założeń nowych obowiązków w zakresie obowiązkowego 

ujawniania schematów podatkowych (MDR).  

Jak wynika z uzasadnienia do nowelizacji Ordynacji podatkowej, ustawodawca wprowadził nowe 

uregulowania z kilku powodów:  

• Po pierwsze, aby zyskać informacje o pomysłach podatkowych implementowanych w skali 

międzynarodowej,  z wykorzystaniem wiedzy o systemach podatkowych różnych państw, co w 

dalszej perspektywie ma służyć ograniczeniu implementowania wszelkich struktur 

optymalizacyjnych o sztucznym charakterze, prowadzących do erozji podstawy opodatkowania; 

w tym zakresie nowelizacja stanowi implementację Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 

zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany 

informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień 

transgranicznych a także implementację sugerowanego przez OECD działania nr 12 w ramach 

inicjatywy BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting); 

• Po drugie, aby zyskać informacje o wszelkich pomysłach podatkowych implementowanych w 

skali krajowej, przy wykorzystaniu wyłącznie polskich regulacji, co ma wyposażyć administrację 

skarbową w wiedzę o rodzajach krajowych schematów podatkowych, skali ich zastosowania, a 

w konsekwencji służyć podejmowaniu przez władze podatkowe odpowiednich inicjatyw 

ustawodawczych, zmierzających do uszczelnienia systemu podatkowego, oceny wykorzystania 

określonych ulg i zwolnień oraz wykonywaniu skuteczniejszych kontroli podatkowych1.  

• Po trzecie, aby uzyskać efekt behawioralny, tj. zniechęcić podatników oraz ich doradców do 

wdrażania uzgodnień uznawanych za unikanie opodatkowania. 

Pierwszy z ww. celów ustawy jest, co do zasady, uzasadniony, ponieważ polska administracja skarbowa 

nie dysponuje wiedzą o innych systemach prawnych, w związku z czym identyfikacja sztucznych 

struktur o charakterze międzynarodowym jest z perspektywy polskiego fiskusa utrudniona. Niemniej, 

obarczanie polskich podatników (lub podmiotów świadczących im pomoc prawną lub notarialną), 

obowiązkiem informacyjnym w zakresie takich struktur, o których podatnicy mogą nie wiedzieć z racji 

odpowiedzialności biznesowej wyłącznie za polską część działania przedsiębiorstwa wielonarodowego, 

                                                           
1  Z uzasadnienia projektu nowelizacji wynika, iż: Polska administracja skarbowa potrzebuje szybkiego dostępu do 

istotnych informacji dotyczących podejmowanych przez podatników działań w obszarze potencjalnie 
agresywnego planowania podatkowego. Tego rodzaju informacje są niezbędne w celu zidentyfikowania 
zagrożeń w obrębie prawa podatkowego, jakie stwarzają schematy podatkowe i podjęcia stosownych działań. 
Dostęp do właściwych informacji już na etapie opracowania schematów pozwala na poprawę szybkości 
reagowania i podejmowania kroków legislacyjnych lub regulacyjnych, w tym na skuteczniejszą ocenę ryzyka 
podatkowego i lepsze wykorzystanie przez administrację skarbową zasobów w celu ochrony dochodów budżetu 
państwa z podatków. Administracja podatkowa musi z kolei wdrożyć skuteczne procedury dla jak najlepszego 
wykorzystania informacji przekazywanych przez podatników. Wydatki związane z wdrożeniem tego typu 
rozwiązań mogą być skompensowane przez oszczędności zasobów z zastosowania szybszej i bardziej wydajnej 
identyfikacji pojawiających się schematów podatkowych. 
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wydaje się rozwiązaniem nieproporcjonalnym – zwłaszcza w kontekście wysokich sankcji karnych za 

naruszanie obowiązku informacyjnego (grzywna do 720 stawek dziennych, która w przeliczeniu może 

wynieść nawet do 21.6 mln zł).  

Podobnie, monitoring korzystania przez podatników z ulg i zwolnień uzyskanych zgodnie z warunkami 

przewidzianym w polskich regulacjach podatkowych sam w sobie jest uzasadniony, jednak wydaje się, 

iż mógłby zostać wprowadzony w sposób mniej dotkliwy dla podatników (np. poprzez modyfikację 

zeznania podatkowego, w którym podatnicy mogliby zaznaczać z jakich rodzajów ulg i zwolnień 

skorzystali w danym okresie rozliczeniowym). Tymczasem, w celu zapewnienia efektywności 

wprowadzonych obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych ustawodawca wprowadził szereg 

dotkliwych sankcji karnych (do 21,6 mln zł), a także dodatkowych kar administracyjnych (dla firm 

doradczych nawet do 10 mln zł), w znacznej mierze nieadekwatnych do rangi ewentualnych naruszeń. 

Należy bowiem zauważyć, iż z wyjątkiem pewnych sytuacji dotyczących mniejszych podmiotów, którym 

udostępniono zindywidualizowany, tj. trudny do wielokrotnego zastosowania pomysł podatkowy2, 

obowiązek raportowania będzie, co do zasady dotyczył ujawniania wszelkich pomysłów 

optymalizacyjnych, tj. zarówno tych, które są zgodne z prawem, jak i tych które mają na celu obejście 

prawa3.  

Jednocześnie zastosowanie tej samej, relatywie wysokiej sankcji karnej za niedopełnienie obowiązków 

informacyjnych w zakresie schematów mających znamiona obejścia prawa, jak i schematów zgodnych 

z prawem, budzi wątpliwości przyjętych rozwiązań co do zgodności z Konstytucją oraz implementowaną 

Dyrektywą. Wątpliwy z punku widzenia zasady demokratycznego państwa prawnego jest także 

obarczony sankcją karną obowiązek informowania władz podatkowych o zastosowaniu ulg i zwolnień 

przewidzianych wprost w przepisach podatkowych. Skoro ustawodawca przewidział możliwość 

zastosowania określonych preferencji na zasadzie swobodnego wyboru podatnika (i nie uzależnił tego 

uprawnienia od dodatkowej notyfikacji), to żądanie dodatkowego informowania władz podatkowych o 

skorzystaniu z udostępnionych rozwiązań podatkowych pod groźbą wysokiej sankcji karnej, budzi 

uzasadniony sprzeciw z punktu widzenia swobody prowadzonej działalności gospodarczej, a także z 

punktu widzenia zaufania obywateli do państwa. Nie powinno bowiem być tak, że organy państwa 

zachęcają podatników do skorzystania z określonych preferencji i ulg podatkowych, a w przypadku 

                                                           
2 Tzw. schemat inny niż standaryzowany; z kolei schemat nadający się do wielokrotnej implementacji bez 

większych modyfikacji przygotowanych założeń i dokumentacji został nazwany schematem standaryzowanym.   
3 Zwracamy jednocześnie uwagę, iż uzasadnienie projektu nowelizacji, a także projekt objaśnień dotyczących 

MDR, opublikowany przez Ministra Finansów (MF) zawiera pod tym względem niespójne informacje. Z jednej 
strony sugeruje, że skorzystanie z ulgi np. na działalność badawczo-rozwojową może być uznane za schemat 
podatkowy, podczas gdy zastosowanie 19% zryczałtowanego podatku od działalności gospodarczej przez osoby 
fizyczne będzie uznane za schemat wyłącznie w przypadku, gdy zostanie użyte w celu obejścia prawa. Ponadto 
projekt objaśnień MF sugeruje, iż komentowanie przez doradców zaistniałych wcześniej stanów faktycznych, 
np. skutków dokonanych inwestycji na terenie specjalne strefy ekonomicznej (SSE) nie będzie co do zasady 
udostępnieniem schematu, jednocześnie przedstawienie porady sugerującej dokonanie w przyszłości 
inwestycji na terenie SSE celem uzyskania korzyści podatkowych będzie stanowiło udostępnienie schematu 
podlegające raportowaniu.  
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niedopełnienia (lub dopełnienia z opóźnieniem) obowiązku informacyjnego o zastosowaniu tych ulg i 

zwolnień stosują dotkliwe sankcje karne4.  

W tym kontekście, za bardzo kontrowersyjne należy uznać zobowiązanie doradców podatkowych, 

adwokatów, radców prawnych oraz doradców finansowych (tzw. Promotorów) do ujawniania, na 

warunkach przewidzianych w ustawie, pomysłów optymalizacyjnych służących obniżeniu 

opodatkowania swoim klientom (czyli tzw. Korzystającym). W takim wypadku Promotor będzie 

zobowiązany do przesłania do Szefa KAS informacji (MDR-1), w której szczegółowo zostanie opisany 

pomysł optymalizacyjny (zwany dla potrzeb ustawy Schematem podatkowym).  

Niezależnie od tego Promotor będzie także zobowiązany poinformować Korzystającego oraz inne 

podmioty uczestniczące w realizacji pomysłu optymalizacyjnego o zaraportowaniu tego pomysłu 

Szefowi KAS (co powinno być potwierdzone przez Szefa Kas nadaniem stosownego numeru schematu 

podatkowego, czyli tzw. numeru NSP).  

Zwracamy uwagę, że ujawniając wobec Szefa KAS założeń Schematu podatkowego Promotor będzie 

co do zasady zobowiązany do podania danych klienta (Korzystającego), chyba że: 

a) Schemat podatkowy będzie miał charakter tzw. schematu standaryzowanego, czyli schematu, 

który w uproszczeniu może być aplikowany w niezmienionej postaci do wielu klientów; w takim 

przypadku Promotor będzie zobowiązany do zaraportowania schematu, jednak dane klienta 

pozostaną w tajemnicy, pod warunkiem że Korzystający nie wdroży schematu; jeżeli jednak 

Korzystający wdroży schemat podatkowy, wówczas będzie zobowiązany do zaraportowania tej 

okoliczności przy składaniu zeznania podatkowego za dany rok5 (ostatecznie więc władze 

podatkowe będą miały informacje o tym, kto wdrożył schemat podatkowy, choć nie będą 

wiedziały za sprawą którego Promotora); 

b) Promotor będzie podlegał obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej (dot. m.in. doradców 

podatkowych, adwokatów, radców prawnych6), a klient nie zwolni Promotora z obowiązku 

zachowania tej tajemnicy7; w takim przypadku Promotor nie będzie w ogóle zobowiązany do 

złożenia informacji o schemacie; obowiązek ten przejdzie jednak na Korzystającego, który 

będzie zobowiązany do ujawnienia informacji o udostępnieniu mu schematu podatkowego; 

niezależnie od tego, jeżeli Korzystający wdroży schemat podatkowy, wówczas będzie 

dodatkowo zobowiązany do zaraportowania tej okoliczności wraz ze złożeniem zeznania 

podatkowego za dany rok.  

A zatem, z wyłączeniem sytuacji dotyczących mniejszych podmiotów (Korzystających), którym 

udostępniono schemat krajowy niestandaryzowany (takie przypadki nie podlegają bowiem 

                                                           
4 Dysproporcja pomiędzy przewidzianą karą a naruszeniem obowiązku informacyjnego polega m.in. na tym, iż z 

perspektywy finansów publicznych zawiadomienie lub niezawiadomienie organów podatkowych o zgodnym z 
prawem skorzystaniu z określonej preferencji podatkowej nie ma żadnego wpływu na stan budżetu państwa. 

5 Zgodnie z art. 86j Ordynacji podatkowej 
6 lub innym podmiotem prawnie zobowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej 
7 Zwracamy uwagę na wątpliwości natury prawnej co do dopuszczalności zwolnienia przez klienta z tajemnicy 

zawodowej profesjonalnego doradcy z uwagi na brak odrębnej podstawy prawnej takiego zwolnienia w 
przepisach regulujących tajemnicę zawodową doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów.   
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raportowaniu)8,  władze podatkowe będą co do zasady pozyskiwały zarówno informacje o założeniach 

danego schematu podatkowego jak i o podmiocie, który dany schemat wdrożył. Co do zasady władze 

podatkowe nie poznają danych klienta (Korzystającego) w jednym przypadku, a mianowicie wówczas, 

gdy schemat będzie miał charakter standaryzowany, a klient nie zdecyduje się na jego wdrożenie. 

Co do zasady obowiązek raportowania będą powodowały dwa zdarzenia: 

Po pierwsze – samo ujawnienie schematu podatkowego klientowi (wówczas odpowiednio Promotor lub 

Korzystający będą musieli zaraportować taką sytuację w ciągu 30 dni od daty podjęcia pierwszej 

czynności związanej z ujawnieniem pomysłu optymalizacyjnego). 

Po drugie – wdrożenie schematu spowoduje konieczność zaraportowania tej sytuacji przez 

Korzystającego w terminie złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. 

A zatem w typowej sytuacji, w której ma miejsce ujawnienie i wdrożenie schematu, raportowanie do 

Szefa KAS będzie dwukrotne9. W każdej tego typu sytuacji władze podatkowe najpóźniej w terminie 

złożenia zeznania podatkowego przez Korzystającego będą dysponowały informacjami dotyczącymi 

zarówno założeń wdrożonego pomysłu optymalizacyjnego, jak i danych identyfikujących podmiot, który 

zdecydował się na wdrożenie schematu podatkowego.  

Zwracamy uwagę, że oprócz Promotorów i Korzystających, obowiązek raportowania może dotyczyć 

także innych uczestników procesu wdrażania schematu podatkowego – tzw. Wspomagających (np. 

notariuszy, biegłych zajmujących się wyceną, biegłych rewidentów bądź innych doradców 

komentujących założenia schematu na zasadzie second opinion). Podmioty te, w sytuacjach 

uzasadniających podejrzenie realizacji schematu podatkowego powinny zareagować w określony 

sposób. W pierwszej kolejności Wspomagający powinni zwrócić się do Promotorów lub Korzystających 

o podanie numeru NSP (czyli  powinny uzyskać potwierdzenie, że mamy do czynienia ze schematem 

podatkowym ujawnionym władzom podatkowym). W przypadku nieuzyskania takiego potwierdzenia 

zobowiązane będą do zaraportowania zidentyfikowanej sytuacji jako schemat podatkowego do Szefa 

KAS.  

II. SCHEMAT PODATKOWY 

2.1 Definicja Schematu podatkowego  

Nowe uregulowania wprowadzają bardzo rozbudowaną definicję schematu podatkowego, co ma 

bezpośredni wpływ na zakres sytuacji podlegających raportowaniu. Zwracamy jednocześnie uwagę, iż 

raportowanie schematów międzynarodowych (zwanych w ustawie schematami transgranicznymi) 

wymagać będzie nie tylko znajomości treści przepisów umów międzynarodowych o unikaniu 

podwójnego opodatkowania, ale także znajomości regulacji wewnętrznych innych państw, o ile mają 

wpływ na uzyskanie korzyści podatkowej.  Najważniejszą jednak cechą schematu podatkowego jest to, 

                                                           
8 Wyłączenie obowiązku raportowania dotyczy sytuacji, w których schemat podatkowy, inny niż standaryzowany, 

ma charakter krajowy, a Korzystający jest podmiotem, którego przychody lub koszty albo wartość aktywów 
bieżącego lub poprzedniego roku podatkowego nie przekroczyły kwoty 10 mln euro lub gdy schemat 
podatkowy dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej nie przekraczającej 2,5 mln euro. Aby skorzystać z 
wyłączenia Korzystający nie powinien być także powiązany z podmiotem przekraczającym ww. limity.  

9 W międzyczasie, w przypadku schematów standaryzowanych może także pojawić się raportowanie kwartalne, 
o czym piszemy w dalszej części Alertu.  
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że jego założenia same w sobie nie oznaczają, iż uzyskana korzyść jest prawnie niedopuszczalna. 

Władze podatkowe chcą bowiem uzyskać dostęp do maksymalnie dużego zakresu informacji o 

korzyściach podatkowych (w tym również korzyściach zgodnych z założeniami poszczególnych ustaw 

podatkowych)10 po to, aby później decydować, (np. w formie objaśnień czy ostrzeżeń), które schematy 

podatkowe uznaje się za nadużycie prawa.  

Warto przy tej okazji wskazać, iż przepisy nie wprowadzają konieczności publikowania przez Ministra 

Finansów listy dopuszczalnych i niedopuszczalnych schematów podatkowych, mimo iż przypisywanie 

do każdego schematu odrębnego numeru NSP, umożliwiłoby tego rodzaju identyfikację. Może to 

prowadzić do trudnych do przewidzenia sytuacji, w których określony schemat będzie początkowo 

uznawany za dopuszczalny (czyli nie naruszający nowej klauzuli dotyczącej obejścia prawa), a po 

pewnym czasie, wskutek zmiany podejścia organów podatkowych (np. spowodowanych zbyt 

nadmiernym korzystaniem z określonej ulgi podatkowej przez podatników) Minister Finansów będzie 

dążył do ograniczenia stosowania tego schematu doszukując się w jego konstrukcji sztuczności (która 

jest jedną z przesłanek naruszenia nowej klauzuli dotyczącej obejścia prawa).  

Zgodnie ze słowniczkiem ustawowym11, schematem podatkowym jest uzgodnienie, które: 

a) spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą (schemat 

spełniający takie warunki może być zarówno schematem krajowym jak i transgranicznym12); lub 

b) posiada szczególną cechę rozpoznawczą (schemat spełniający taką cechę może zarówno 

schematem krajowym jak i transgranicznym); lub 

c) posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą (schemat spełniający taką cechę może być 

zakwalifikowany wyłącznie jako schemat krajowy) 13. 

Schematem podatkowym będzie więc zasadniczo pomysł optymalizacyjny, wyrażony w postaci 

stosownego uzgodnienia pomiędzy Promotorem a Korzystającym. Niemniej, definicja Schematu 

podatkowego została skonstruowana w sposób, który uniemożliwia jej odczytanie w pełnym zakresie 

bez uprzedniego określenia znaczenia użytych w niej pojęć takich jak:  

• uzgodnienie,  

• kryterium głównej korzyści,  

• ogólna cecha rozpoznawcza, 

• szczególna cecha rozpoznawcza, 

• inna szczególna cecha rozpoznawcza. 

 

 

                                                           
10 Projekt objaśnień MF dotyczący MDR zawiera jednak w tym zakresie niespójne informacje (por. przypis nr 3). 
11 Art. 86a definiuje podstawowe pojęcia stosowane w przepisach dotyczących raportowania. 
12 Transgraniczny charakter schematu został bliżej opisany w pkt. III niniejszego Alertu.  
13 Art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji Podatkowej 
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2.2 Uzgodnienie  

Uzgodnienie jest podstawowym elementem każdego Schematu podatkowego. Zgodnie z art. Art. 86a 

§ 1 pkt 16 Ordynacji Podatkowej uzgodnieniem jest czynność lub zespół powiązanych ze sobą 

czynności (w tym czynność lub zespół czynności planowanych): 

a) których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub 

b) które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego. 

Uzgodnieniem będzie więc najczęściej umowa zawierana pomiędzy klientami a jego doradcami 

dotycząca opracowania, przedstawienia lub wdrożenia pomysłu optymalizacyjnego (tj. Schematu 

podatkowego). Niemniej definicja uzgodnienia jest bardzo szeroka i m.in. wskutek zastosowania 

spójnika „lub” pomiędzy warunkami wskazanymi wyżej w pkt a i b może obejmować praktycznie każdą 

czynność której podmiotem jest podatnik, nawet jeżeli nie ma wpływu na powstanie lub niepowstanie 

obowiązku podatkowego. Co więcej, czynność ta nie będzie musiała być wykonana, lecz wystarczy że 

będzie zaplanowana. W naszej ocenie sposób zdefiniowania uzgodnienia w nowych przepisach 

podatkowych w sposób rażący narusza zasadę pewności prawa podatkowego i będzie rodził trudności 

interpretacyjne.   

2.3 Kryterium głównej korzyści 

Kryterium głównej korzyści to warunek, który łącznie ze spełnieniem innego warunku (a mianowicie 

wystąpienia tzw. ogólnej cechy rozpoznawczej), sprawia, że Uzgodnienie staje się schematem 

podatkowym14. Kryterium głównej korzyści jest spełnione, jeżeli na podstawie okoliczności faktycznych 

należałoby przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi 

niż osiągnięcie korzyści podatkowej, mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym nie 

wiązałoby się powstanie korzyści podatkowej rozsądnie oczekiwanej lub wynikającej z wykonania 

uzgodnienia, a korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa 

się osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia15.  

Innymi słowy korzyść podatkowa ma charakter głównej korzyści jeżeli jej uzyskanie jest główną 

przyczyną zaprojektowania lub podjęcia określonych działań faktycznych lub prawnych tworzących 

uzgodnienie. Jednocześnie dopełniając powyższą definicję kryterium głównej korzyści, ustawodawca 

zdefiniował również czym jest korzyść podatkowa.  

 

                                                           
14 Nie przesądza to jeszcze o obowiązku raportowania tego schematu. Istnieją bowiem sytuacje, w których 

uzgodnienie spełniające warunki uznania za schemat podatkowy nie będzie podlegało raportowaniu. 
O obowiązku raportowania zadecyduje okoliczność, czy dany schemat ma charakter  transgraniczny czy  
krajowy, a w przypadku tego ostatniego - czy korzystający lub podmiot z nimi powiązany będzie uznany za tzw. 
kwalifikowanego korzystającego oraz czy uzgodnienie będzie miało charakter schematu standaryzowanego 
(obowiązek raportowania w przypadku schematu krajowego dotyczy bowiem tylko schematu 
standaryzowanego a innych schematów krajowych - pod warunkiem, że korzystający lub podmiot z nim 
powiązany będzie spełniał warunek uznania za tzw. kwalifikowanego korzystającego czyli za podmiot, którego 
przychody lub koszty albo wartość aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości w zakresie bieżącego lub 
poprzedniego roku podatkowego przekroczyły kwotę 10 mln euro lub gdy schemat podatkowy dotyczy rzeczy 
lub praw o wartości rynkowej przekraczającej 2,5 mln euro). 

15 Art. 86a § 2 Ordynacji Podatkowej 
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Korzyścią podatkową jest: 

a) niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania 

podatkowego lub obniżenie jego wysokości, 

b) powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, 

c) powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu 

podatku, 

d) brak obowiązku pobrania podatku przez płatnika, jeżeli wynika on z okoliczności z pkt a), 

e) podwyższenie kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na 

następny okres rozliczeniowy, 

f) niepowstanie obowiązku lub odsunięcie w czasie obowiązku sporządzania i przekazywania 

informacji podatkowych, w tym informacji o schematach podatkowych16. 

Jak wskazano powyżej, aby  kryterium głównej korzyści mogło być przyczyną przesądzającą o uznaniu 

uzgodnienia za schemat podatkowy musi dodatkowo być spełniona jedna z tzw. ogólnych cech 

rozpoznawczych, które także zostały zdefiniowane w ustawie.  

2.4 Ogólna cecha rozpoznawcza 

Ogólna cecha rozpoznawcza to cecha Uzgodnienia, np. określona cecha umowy zawieranej pomiędzy 

podatnikiem a jego doradcą, która przy spełnieniu kryterium głównej korzyści (opisanego powyżej) 

sprawia, że Uzgodnienie staje się schematem podatkowym.  

Ogólna cecha rozpoznawcza występuje, jeżeli jest spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków 

opisanych w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej: 

a) występuje zobowiązanie do zachowania poufności wobec osób trzecich w zakresie sposobu, w 

jaki uzgodnienie pozwala na uzyskanie korzyści podatkowej, 

b) promotor uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia, którego wysokość uzależniona jest od 

wysokości korzyści podatkowej wynikającej z uzgodnienia (success fee), 

c) promotor uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia uzależnionego od uzyskania korzyści 

podatkowej wynikającej z uzgodnienia lub zobowiązał się do zwrotu wynagrodzenia lub jego 

części, w przypadku gdy korzyść podatkowa nie powstanie lub powstanie w wysokości niższej, 

niż zakładano, 

d) dokonywane w ramach uzgodnienia czynności opierają się na znacznie ujednoliconej 

dokumentacji albo przyjmują znacznie ujednoliconą formę, które nie wymagają istotnych zmian 

w celu wdrożenia schematu u więcej niż jednego korzystającego17, 

e) wykorzystywanie spółki przynoszącej straty podatkowe, 

                                                           
16 Art. 86a § 1 pkt 4 Ordynacji Podatkowej 
17 Spełnienie omawianej przesłanki może sugerować, że schemat podatkowy jest typem schematu 

standaryzowanego. Szerzej opisujemy to w pkt III niniejszego Alertu. 
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f) dochodzi do zmiany kwalifikacji dochodów (przychodów) do innego źródła dochodów 

(przychodów) lub zmiany zasad opodatkowania, których skutkiem jest faktycznie niższe 

opodatkowanie, zwolnienie lub wyłączenie z opodatkowania, 

g) czynności prowadzą do okrężnego obiegu środków pieniężnych poprzez zaangażowanie 

podmiotów pośredniczących niepełniących istotnych funkcji gospodarczych, lub działań, które 

wzajemnie się znoszą lub kompensują lub prowadzą do uzyskania stanu identycznego lub 

zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem tych czynności albo mają inne podobne 

cechy, 

h) obejmuje ono podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów transgraniczne 

płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi, a w państwie miejsca zamieszkania, siedziby lub 

zarządu odbiorcy nie nakłada się podatku, pobiera się podatek dochodowy według stawki 0% 

lub mniejszej niż 5% bądź płatności korzystają ze zwolnienia lub preferencyjnych zasad 

opodatkowania; 

i) korzystający zobowiązał się, że w przypadku wdrożenia uzgodnienia będzie współpracował z 

promotorem, który udostępnił uzgodnienie, albo zapłaci promotorowi wynagrodzenie lub 

odszkodowanie, 

j) promotor lub korzystający faktycznie respektują co najmniej jedno z zobowiązań wskazanych 

w lit. b i c, 

k) na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że rozsądnie działający promotor lub 

korzystający, do których nie stosowałyby się obowiązki przewidziane w przepisach niniejszego 

rozdziału, chcieliby, żeby co najmniej jedno ze zobowiązań wskazanych w lit. a-c było faktycznie 

respektowane. 

Jednoczesne wystąpienie obu ww. przesłanek, tj. ogólnej cechy rozpoznawczej oraz kryterium korzyści 

podatkowej powoduje, że schemat może podlegać raportowaniu jako schemat krajowy18 lub 

transgraniczny19, przy czym w tym ostatnim przypadku, wyłącznie gdy zostanie spełniona jedna z cech 

wskazanych wyżej w pkt a-h (spełnienie cech w pkt i-k powoduje że schemat może być z tego powodu 

zakwalifikowany wyłącznie jako schemat krajowy). 

Niemniej, jeżeli dane uzgodnienie nie spełnia kryterium głównej korzyści lub nie posiada żadnej z cech 

stanowiących ogólną cechę rozpoznawczą, wówczas i tak może zostać uznane za schemat podatkowy, 

pod warunkiem jednak posiadania jednej z cech uznanych za  szczególną cechę rozpoznawczą lub inną 

szczególną cechę rozpoznawczą.   

 

                                                           
18 Pod warunkiem, że będzie to schemat standaryzowany, a w przypadku schematu niestandaryzowanego – 

wówczas gdy korzystający lub podmiot z nim powiązany spełnia kryterium kwalifikowanego korzystającego.  
O rodzajach schematów szerzej piszemy w pkt III Alertu. 

19 Pod warunkiem, że schemat spełnia tzw. kryterium transgraniczne. O rodzajach schematów szerzej piszemy w 
pkt III Alertu. 
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2.5 Szczególna cecha rozpoznawcza 

Szczególna cecha rozpoznawcza to samoistna cecha uzgodnienia, nie wymagająca spełnienie innych 

kryteriów, która powoduje że Uzgodnienie staje się schematem podatkowym (bez względu na to, czy 

zostało spełnione kryterium głównej korzyści, czy ogólna cecha rozpoznawcza). 

Jak wskazuje art. 86a § 1 pkt 13 Ordynacji podatkowej szczególna cecha rozpoznawcza występuje 

wówczas, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a) uzgodnienie obejmuje podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów 

transgraniczne płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz odbiorca płatności nie ma 

miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu w żadnym z państw bądź odbiorca płatności 

posiada miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym 

szkodliwą konkurencję podatkową, określonych na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, 

b) w odniesieniu do tego samego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej 

dokonywane są odpisy amortyzacyjne w więcej niż jednym państwie, 

c) ten sam dochód lub majątek korzysta z metod mających na celu unikanie podwójnego 

opodatkowania w więcej niż jednym państwie, 

d) w ramach uzgodnienia dochodzi do przeniesienia aktywów i określone przez dwa państwa 

wynagrodzenie z tego tytułu dla celów podatkowych różni się co najmniej o 25%, 

e) może skutkować obejściem obowiązku raportowania wynikającego z ustawy z dnia 9 marca 

2017 r. 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, 

f) występuje 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 struktur prawnych które nie prowadzą 

znaczącej działalności gospodarczej z wykorzystaniem lokalu, personelu oraz wyposażenia 

wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej bądź które są zarejestrowane, 

zarządzane, znajdują się, są kontrolowane lub założone w państwie lub na terytorium innym niż 

państwo lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu beneficjenta rzeczywistego 

bądź jeżeli nie można wskazać beneficjenta rzeczywistego osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych niemających osobowości prawnej, konstrukcji lub struktur prawnych; 

g) wykorzystuje wprowadzone jednostronnie w danym państwie uproszczenie w stosowaniu 

przepisów związanych z ustalaniem cen transferowych, (przy czym nie dotyczy to uproszczeń 

wynikających z wytycznych OECD a także innych międzynarodowych regulacji, wytycznych lub 

rekomendacji w zakresie cen transferowych) 

h) dochodzi do przeniesienia praw do trudnych do wyceny wartości niematerialnych, 

i) pomiędzy podmiotami powiązanymi dochodzi do przeniesienia funkcji, ryzyka lub aktywów, 

jeżeli przewidywany roczny wynik finansowy podmiotu przenoszącego lub podmiotów 



13 
 

przenoszących przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w trzyletnim okresie po tym 

przeniesieniu wyniósłby mniej niż 50% przewidywanego rocznego EBIT, gdyby nie dokonano 

przeniesienia. 

Wystąpienie jednej z wyżej wymienionych szczególnych cech rozpoznawczych powoduje, że schemat 

będzie podlegał raportowaniu jako schemat krajowy20 lub transgraniczny21 niezależnie od tego, czy 

spełnione będzie kryterium głównej korzyści. 

2.6 Inna szczególna cecha rozpoznawcza 

Inna szczególna cecha rozpoznawcza również sprawia że Uzgodnienie staje się schematem 

podatkowym. Dotyczy jednak tylko schematów krajowych22. Zgodnie z art. 86a § 1 pkt 1 Ordynacji 

podatkowej, inna szczególna cecha rozpoznawcza występuje wówczas, gdy Uzgodnienie ma co 

najmniej jedną z poniższych cech: 

a) wpływ na część odroczoną podatku dochodowego lub aktywa albo rezerwy z tytułu podatku 

odroczonego, wynikający lub oczekiwany w związku z wykonaniem uzgodnienia u 

korzystającego jest istotny dla danej jednostki w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz 

przekracza w trakcie roku kalendarzowego kwotę 5 000 000 zł, 

b) płatnik podatku dochodowego byłby zobowiązany do pobrania podatku przekraczającego w 

trakcie roku kalendarzowego kwotę 5 000 000 zł, jeżeli w odniesieniu do wypłat należności 

wynikających lub oczekiwanych w związku z wykonaniem uzgodnienia nie miałyby 

zastosowania właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zwolnienia 

podatkowe, 

c) dochody (przychody) nierezydentów w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych, 

wynikające lub oczekiwane w związku z wykonaniem uzgodnienia, przekraczają łącznie w 

trakcie roku kalendarzowego kwotę 25 000 000 zł, 

d) różnica pomiędzy polskim podatkiem dochodowym, który byłby należny w związku z 

wykonaniem uzgodnienia od korzystającego nieposiadającego siedziby, zarządu ani miejsca 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyby był on polskim rezydentem 

podatkowym, 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 zł. 

 

 

                                                           
20 Pod warunkiem, że będzie to schemat standaryzowany, a w przypadku schematu niestandaryzowanego – 

wówczas gdy korzystający lub podmiot z nim powiązany spełnia kryterium kwalifikowanego korzystającego. 
21 Pod warunkiem, że schemat spełnia tzw. kryterium transgraniczne. 
22 Ma to istotne znaczenie, ponieważ schematy krajowe podlegają raportowaniu, gdy mają charakter 

standaryzowany, a w przypadku schematów niestandaryzowanych wyłącznie wówczas, gdy Korzystający 
spełnia warunek uznania go za kwalifikowanego Korzystającego lub za powiązany z takim kwalifikowanym 
Korzystającym. 
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III. RODZAJE SCHEMATOW  PODATKOWYCH  

Zgodnie z systematyką ustawową, możemy wyróżnić dwie podstawowe kategorie schematów 

podatkowych: 

a) schematy podatkowe transgraniczne oraz 

b) schematy podatkowe krajowe. 

Schematem podatkowym transgranicznym jest uzgodnienie, które spełnia kryterium transgraniczne, 

a ponadto: 

a) spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada którąkolwiek z ogólnych cech rozpoznawczych 

wskazanych w lit. a-h lub 

b) posiada szczególną cechę rozpoznawczą23. 

Z omawianej definicji schematu podatkowego transgranicznego wynika zatem, iż spełnienie tzw. innej 

szczególnej cechy rozpoznawczej dotyczy wyłącznie schematu krajowego24  

Kryterium transgraniczne jest spełnione, jeżeli uzgodnienie dotyczy więcej niż jednego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej i państwa trzeciego, a 

ponadto spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a) nie wszyscy uczestnicy uzgodnienia mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na 

terytorium tego samego państwa, 

b) co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na 

terytorium więcej niż jednego państwa, 

c) co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi działalność na terytorium danego państwa 

za pośrednictwem zagranicznego zakładu w tym państwie, a uzgodnienie stanowi część albo 

całość działalności gospodarczej tego zagranicznego zakładu, 

d) co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi działalność na terytorium innego państwa 

nie mając miejsca zamieszkania ani siedziby na terytorium tego państwa oraz nie posiadając 

zagranicznego zakładu na terytorium tego państwa, 

e) uzgodnienie może mieć wpływ na automatyczną wymianę informacji, o której mowa w ustawie 

z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, lub na 

wskazanie beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu25 

Co szczególnie istotne, kryterium transgraniczne nie jest spełnione, jeżeli uzgodnienie dotyczy 

wyłącznie podatku od wartości dodanej (w tym polskiego VAT), podatku akcyzowego lub ceł, 

nakładanych w krajach Unii Europejskiej. 

                                                           
23 Arat. 86a § 2 pkt 12 Ordynacji podatkowej 
24 Wystąpienie innej szczególnej cechy rozpoznawczej nie wpłynie na rozpoznanie schematu jako 

transgranicznego, choćby spełnione było tzw. kryterium transgraniczne (wniosek wynikający z porównania art. 
86a § 2 pkt 12 oraz art. 86a § 3 Ordynacji podatkowej). 

25 Definicja kryterium transgranicznego wynika z art. 86a § 3 Ordynacji podatkowej  

https://sip.lex.pl/#/document/18708093?cm=DOCUMENT
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Schemat podatkowy krajowy to uzgodnienie, które nie spełnia kryterium transgranicznego, a ponadto: 

a) spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada którąkolwiek z ogólnych cech rozpoznawczych 

(bez ograniczeń); 

b) posiada szczególną cechę rozpoznawczą lub 

c) posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą 

Jak wynika z powyższych definicji, w przypadku schematów podatkowych krajowych ustawodawca 

przewidział szereg dodatkowych cech rozpoznawczych (tzw. „innych szczególnych cech 

rozpoznawczych”), które nie mają zastosowania do schematów krajowych transgranicznych. Do 

transgranicznych schematów podatkowych nie znajdą również zastosowania niektóre ogólne cechy 

rozpoznawcze26. 

Jeżeli uzgodnienie posiada ogólną cechę rozpoznawczą, do powstania obowiązku raportowania 

konieczne jest dodatkowo spełnienie kryterium głównej korzyści. Jeżeli wystąpi szczególna lub inna 

szczególna cecha rozpoznawcza, wówczas schemat podlega raportowaniu nawet jeżeli nie spełnia 

kryterium głównej korzyści. 

Ustawa wprowadza również dodatkową kategorię, tj. schematów podatkowych standaryzowanych. 

Zgodnie z definicją ze słowniczka27, są to schematy podatkowe możliwe do wdrożenia lub udostępnienia 

u więcej niż jednego korzystającego bez konieczności zmiany jego istotnych założeń, w szczególności 

dotyczących rodzaju czynności podejmowanych lub planowanych w ramach schematu podatkowego. 

Co ważne, definicja ta odnosi się do wszelkiego rodzaju schematów podatkowych, co oznacza, że 

zarówno schemat transgraniczny, jak i schemat krajowy, może być schematem podatkowym 

standaryzowanym. Zakwalifikowanie danego schematu jako schematu standaryzowanego wpływa na 

zakres danych podlegających raportowaniu. W przypadku tego rodzaju schematów Promotor nie jest 

bowiem zobowiązany do raportowania danych identyfikujących klienta. Jednakże wystąpienie schematu 

standaryzowanego krajowego powoduje obowiązek raportowania także wówczas gdy korzystający nie 

spełnia tzw. kryterium kwalifikowanego korzystającego28.  

Zgodnie z nowymi regulacjami, raportowaniu podlegają zatem: 

a) schematy podatkowe standaryzowane (krajowe i transgraniczne); 

b) schematy podatkowe transgraniczne (wszystkie, czyli standaryzowane lub 

niestandaryzowane); 

c) schematy podatkowe krajowe niestandaryzowane, jeżeli dotyczą kwalifikowanego 

korzystającego. 

Kryterium kwalifikowanego korzystającego uważa się natomiast za spełnione gdy: 

− przychody lub koszty korzystającego albo wartość aktywów tego podmiotu w rozumieniu 

przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

                                                           
26 Wymienione w art. 86a § 1 pkt 6 lit. i - k Ordynacji podatkowej 
27 Art. 86a § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej  
28 Wniosek z art. 86a § 5 Ordynacji podatkowej 
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przekroczyły w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym równowartość 

10 000 000 euro lub  

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

przekraczającej równowartość 2 500 000 euro lub  

− jeżeli korzystający jest podmiotem powiązanym z innym podmiotem spełniającym ww. kryteria 

dotyczące minimalnego poziomu przychodów/kosztów/aktywów lub wartości rynkowej rzeczy 

lub praw29. 

IV. ZDARZENIA POWODUJĄCE OBOWIĄZEK RAPORTOWANIA  

Zgodnie z przepisami regulującymi MDR, do zdarzeń aktywujących obowiązek zgłoszenia schematu 

podatkowego Szefowi KAS, należą: 

a) udostępnienie schematu podatkowego; 

b) przygotowanie do wdrożenia schematu podatkowego; 

c) wdrożenie schematu podatkowego. 

Zgodnie z nowymi definicjami ustawowymi, udostępnienie30 schematu podatkowego oznacza: 

a) oferowanie uzgodnienia korzystającemu, zawarcie umowy, której przedmiotem jest przekazanie 

informacji o uzgodnieniu, lub przyjmowanie wynagrodzenia z tytułu przekazania informacji o 

uzgodnieniu, lub 

b) przekazywanie korzystającemu w jakiejkolwiek formie, w tym drogą elektroniczną, telefoniczną 

lub osobiście, informacji o uzgodnieniu, w szczególności poprzez przedstawianie jego założeń. 

Za wdrożenie31 schematu podatkowego uważa się natomiast dokonywanie czynności faktycznych lub 

prawnych umożliwiających wykonanie lub zmierzających do wykonania uzgodnienia, w tym: 

a) zarządzanie, faktyczne uczestniczenie w podejmowaniu decyzji lub przeprowadzanie czynności 

związanych z uzgodnieniem, także gdy podejmowanie decyzji lub czynności dotyczy wykonania 

uzgodnienia przez inny podmiot, 

b) pośredniczenie lub udzielanie pomocy w czynnościach związanych z uzgodnieniem, 

c) dokonywanie innych czynności będących elementem uzgodnienia, lub 

d) oferowanie czynności wskazanych w lit. a-c, zawarcie umowy, której przedmiotem są te 

czynności, lub przyjmowanie wynagrodzenia z tytułu tych czynności lub umowy. 

Nowe przepisy w żaden sposób nie definiują, co należy rozumieć pod pojęciem przygotowania do 

wdrożenia schematu podatkowego. Z uwagi na bardzo szeroki zakres pojęciowy wdrożenia schematu 

podatkowego (które odnosi się do szeregu czynności faktycznych i prawnych umożliwiających 

wykonanie lub zmierzających do wykonania schematu podatkowego), w praktyce ustalenie momentu, 

w którym schemat jest przygotowany do wdrożenia oraz momentu wykonania pierwszej czynności 

                                                           
29 Art. 86a § 4 Ordynacji podatkowej 
30 Art. 86a § 1 pkt 15 Ordynacji podatkowej 
31 Art. 86a § 1 pkt 17 Ordynacji podatkowej 
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związanej z wdrożeniem schematu podatkowego może być utrudnione. Ma to jednak doniosłe 

znaczenie praktyczne, albowiem warunkuje moment, od którego biegnie 30-dniowy termin na 

zgłoszenie informacji o schemacie podatkowym. 

V. PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO RAPORTOWANIA 

Nowe regulacje przewidują trzy kategorie podmiotów obowiązanych do raportowania schematów 

podatkowych: 

a) Promotora, 

b) Korzystającego, 

c) Wspomagającego. 

Promotorem32 jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej w szczególności doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, pracownik banku 

lub innej instytucji finansowej doradzająca klientom, również w przypadku gdy podmiot ten nie posiada 

miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium kraju, która opracowuje, oferuje, udostępnia 

lub wdraża uzgodnienie lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia33. 

Korzystającym34 jest natomiast osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej, której udostępniane jest lub u której wdrażane jest uzgodnienie, lub która jest 

przygotowana do wdrożenia uzgodnienia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu takiego 

uzgodnienia. 

Wspomagającym35 jest zaś osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, w szczególności biegły rewident, notariusz, osoba świadcząca usługi prowadzenia 

ksiąg rachunkowych, księgowy lub dyrektor finansowy, bank lub inna instytucja finansowa, a także 

ich pracownik, 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. 

VI. KOMPLEMENTARNOŚĆ RAPORTOWANIA 

Przepisy regulujące MDR przewidują zasadę jednokrotnego raportowania schematów do Szefa KAS. 

Oznacza to, że jeżeli więcej niż jeden podmiot jest zobowiązany do zaraportowania schematu 

                                                           
32 Art. 86a § 1 pkt 8 Ordynacji podatkowej 
33 Jak wynika pośrednio z przepisów dopuszczających możliwość zwiększenia kary administracyjnej nałożonej na 

Promotora za brak posiadającego procedury wewnętrznej mającej na celu przestrzeganie przez pracowników 
Promotora przepisów w zakresie MDR, Promotorem może być zarówno spółka doradcza (np. sp. z o.o.) jak i 
osoba fizyczna zatrudniona przez taką spółkę. Szerzej piszemy o tym w pkt XIV niniejszego Alertu. 

34 Art. 86a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej 
35 Art. 86a § 1 pkt 18 Ordynacji podatkowej 
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podatkowego, wykonanie tego obowiązku przez jednego z nich zwalnia pozostałych, którzy zostali 

wskazani w informacji o schemacie podatkowym i pisemnie poinformowani o NSP tego schematu36.   

Obowiązek raportowania wobec Szefa KAS spoczywa zatem na Promotorze, Korzystającym oraz 

Wspomagającym w następującej kolejności: 

a) W pierwszej kolejności o schemacie podatkowym powinien zaraportować Promotor, z 

wyjątkiem schematu podatkowego niestandaryzowanego, co do którego Promotor nie został 

zwolniony z tajemnicy zawodowej (w takim wypadku Promotor nie jest zobowiązany do 

raportowania, lecz powinien wesprzeć Korzystającego, przekazując mu dane niezbędne do 

sporządzenia informacji oraz powiadamiając Korzystającego oraz ewentualnie inne podmioty 

uczestniczące w schemacie o obowiązku złożenia informacji do Szefa KAS); Raportowanie 

przez Promotora dotyczy zatem wszelkich schematów, w których nie jest zobowiązany do 

zachowania tajemnicy (lub został zwolniony w tego obowiązku) a w przypadku gdy Promotor 

podlega obowiązkowi zachowania tajemnicy – wówczas obowiązek raportowania dotyczy tylko 

schematów standaryzowanych37 

b) W drugiej kolejności obowiązek raportowania spoczywa na Korzystającym. Obowiązek 

powstanie, jeżeli Korzystający: 

i. nie współpracuje z żadnym promotorem lub 

ii. został poinformowany przez Promotora o obowiązku złożenia informacji wraz z NSP 

lub informacjami na temat schematu podlegającymi zgłoszeniu (w sytuacji gdy 

Promotor nie został zwolniony z tajemnicy zawodowej) lub 

iii. nie został poinformowany przez Promotora o numerze NSP lub nie otrzymał od 

Promotora innych informacji wymaganych przez ustawę. 

c) W trzeciej kolejności obowiązek raportowania dotyczy Wspomagającego. Obowiązek 

powstanie, jeżeli Wspomagający nie został poinformowany o NSP, nie otrzymał oświadczenia 

Promotora o tym, że uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego, bądź mimo otrzymanego 

oświadczenia dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie stanowi schemat 

podatkowy38. 

VII. TREŚĆ INFORMACJI PODLEGAJĄCEJ RAPORTOWANIU  

7.1 Zróżnicowanie zakresu informacji raportującego 

Zakres informacji przekazywanej Szefowi KAS reguluje art. 86f Ordynacji podatkowej. Treść tej 

informacji jest uzależniona od tego, czy podmiot zobowiązany do raportowania jest zobowiązany do 

zachowania tajemnicy zawodowej. W przypadku gdy podmiot raportujący jest zobowiązany do 

                                                           
36 Art. 86e Ordynacji podatkowej 
37 choć przekazywana informacja nie zawiera danych pozwalających na zidentyfikowanie Korzystających oraz inne 

podmioty  
38 W sytuacji, gdy Wspomagający nie został poinformowany o NSP, a powziął lub powinien był powziąć 

wątpliwości, czy dane uzgodnienie może stanowić schemat podatkowy, ma on obowiązek zwrócić się w 
terminie 5 dni roboczych do Promotora lub Korzystającego z wnioskiem o złożenie oświadczenia, że 
uzgodnienie nie jest schematem podatkowym oraz zawiadomić Szefa KAS o dostrzeżonych wątpliwościach. 
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zachowania tajemnicy zawodowej - co może dotyczyć Promotorów jak i Wspomagających -  wówczas 

informacja podlegająca raportowaniu ma ograniczony zakres i nie zawiera danych identyfikujących 

Korzystającego ani danych pozwalających zidentyfikować pozostałych uczestników schematu39. Jeżeli 

jednak podmiot raportujący będący Promotorem lub Wspomagającym nie jest zobowiązany do 

zachowania tajemnicy zawodowej (bądź został od tego obowiązku zwolniony), albo jeżeli podmiotem 

zobowiązanym do przekazania informacji jest Korzystający – wówczas informacja jest przekazywana w 

pełnym zakresie wynikającym z art. 86f § 1 Ordynacji podatkowej. 

7.2 Pełny zakres informacji  

Pełen zakres informacji o schemacie podatkowym został przewidziany w 86f § 1 Ordynacji podatkowej. 

Zawierają się w nim następujące dane: 

1) dane identyfikujące przekazującego informację oraz korzystającego, któremu udostępniony został 

schemat podatkowy; 

2) podstawę prawną przekazywania informacji o schematach podatkowych wraz ze wskazaniem 

przesłanek skutkujących uznaniem danego uzgodnienia za schemat podatkowy, w tym 

wskazaniem cechy rozpoznawczej40 oraz roli przekazującego tę informację; 

3) wskazanie, czy przekazywana informacja o schemacie podatkowym dotyczy schematu 

podatkowego standaryzowanego lub schematu podatkowego transgranicznego; 

4) streszczenie opisu uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, nazwę uzgodnienia, jeżeli ją 

nadano, opis działalności gospodarczej, do której ma zastosowanie schemat podatkowy, bez 

ujawnienia danych objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu 

produkcyjnego; 

5) wyczerpujący, według wiedzy przekazującego informację, opis uzgodnienia stanowiącego 

schemat podatkowy, wraz ze wskazaniem wartości przedmiotów tych czynności, założeń 

uzgodnienia, czynności dokonywanych w ramach uzgodnienia i ich chronologii oraz 

występujących powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi; 

6) wskazanie znanych przekazującemu informację celów, których realizacji schemat podatkowy ma 

służyć; 

7) przepisy prawa podatkowego znajdujące, według wiedzy przekazującego informację, 

zastosowanie w schemacie podatkowym; 

8) szacunkową wartość korzyści podatkowej lub przybliżoną wartość aktywa w podatku odroczonym, 

jeżeli występują i są znane przekazującemu informację lub możliwe do oszacowania przez niego; 

                                                           
39 Omawiane ograniczenie nie odnosi się do sytuacji, gdy podmiotem raportującym jest Korzystający. Co więcej 

treść art. 86f Ordynacji podatkowej wskazuje, że nawet jeżeli inne podmioty są zobowiązane do raportowania 
informacji w ograniczonym zakresie, to i tak na koniec roku Korzystający, który skorzystał ze schematu 
podatkowego musi tę sytuację zaraportować, ujawniając ostatecznie swoje dane (szerzej o tym obowiązku 
piszemy w pkt XI niniejszego Alertu). 

40 Na przykład: wskazanie, że dane uzgodnienie posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą, a korzystający lub 
podmiot z nim powiązany spełnia kryterium kwalifikowanego korzystającego. 
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9) wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji o schemacie 

podatkowym, wraz ze wskazaniem dnia, w którym została lub zostanie dokonana pierwsza 

czynność służąca wdrożeniu tego schematu; 

10) wskazanie etapu, na jakim zgodnie z wiedzą przekazującego informację znajduje się schemat 

podatkowy, w szczególności informacji o terminach jego udostępniania lub wdrażania lub o dacie 

czynności w ramach uzgodnienia; 

11) wskazanie znanych przekazującemu informację danych identyfikujących, o których mowa w pkt 1, 

dla podmiotów uczestniczących, mających uczestniczyć w schemacie podatkowym lub na które 

może mieć wpływ schemat podatkowy, oraz państw i terytoriów, w których podmioty te posiadają 

miejsce zamieszkania, siedzibę, zarząd lub których schemat ten może dotyczyć; 

12) wskazanie innych znanych podmiotów obowiązanych do przekazania informacji o schemacie 

podatkowym, jeżeli występują; 

13) adres elektroniczny, na który ma zostać doręczone potwierdzenie nadania NSP41. 

Jak łatwo stwierdzić, zakres przekazywanych informacji jest niezwykle szeroki. Celem tej informacji jest 

bowiem nie tylko poznanie na czym polega określony pomysł optymalizacyjny, lecz także kto go wdrożył 

lub zamierza wdrożyć.  

7.3 Ograniczony zakres informacji  

Jeżeli zgodnie z przepisami obowiązek informacyjny dotyczy Promotora lub Wspomagającego, którzy 

podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej i nie zostali z tego obowiązku zwolnieni, 

wówczas treść przekazywanych przez nich informacji nie będzie uwzględniała danych wykazanych w 

art. 86f Ordynacji podatkowej, które pozwalają zidentyfikować Korzystającego oraz danych 

identyfikacyjnych innych uczestników uzgodnienia (wskazanych w art. 86f § 1 pkt 11 i 12 ). 

Należy zauważyć, iż skutek w postaci ochrony tajemnicy zawodowej, który ma wynikać braku ujawniania 

danych swoich klienta/klientów jest całkowicie niwelowany przez art. 86c § 2 oraz  86j Ordynacji 

Podatkowej. Pierwszy z tych przepisów – w przypadku schematów niestandaryzowanych – przenosi 

obowiązek informacyjny z Promotora na Korzystającego, co oznacza, że w dacie przekazania informacji 

organ dowiaduje się zarówno o schemacie podatkowym jak i o podmiocie, któremu ten schemat 

udostępniono.   

Z kolei art. 86j Ordynacji podatkowej wskazuje, że Korzystający w terminie do złożenia zeznania 

rocznego, musi zaraportować każdy schemat podatkowy (zarówno standaryzowany jak i nie 

standaryzowany), z którego w danym roku podatkowym skorzystał. Najpóźniej więc w tym dniu Szef 

KAS dowie się zarówno o schemacie podatkowym, jak i o podmiotach które z niego skorzystały. 

Tajemnica zawodowa doradców podatkowych oraz innych podmiotów nie zapewnia zatem żadnej 

ochrony klientom w tym zakresie, a jedynie powoduje, że przejściowo (dotyczy schematów 

standaryzowanych, w stosunku do których Promotorzy nie zostali zwolnieni z tajemnicy zawodowej) 

organy podatkowe nie będą mogły powiązać schematu podatkowego z określonym Korzystającym.  

                                                           
41 Zdaniem MF, powinien to być adres ePUAP. 
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VIII. OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE PROMOTORA 

Promotor realizuje swoje obowiązki informacyjne wobec Szefa KAS, Korzystającego oraz 

Wspomagającego.  

W przypadku Wspomagających Promotor jest zobowiązany poinformować ich o NSP schematu 

podatkowego (najpóźniej w dniu wykonania czynności przez Wspomagającego) bądź poinformować o 

tym, że schemat nie ma jeszcze nadanego NSP i wskazać dane schematu podatkowego. Na pisemny 

wniosek Wspomagającego, Promotor jest zobowiązany potwierdzić, że uzgodnienie nie stanowi 

schematu podatkowego42.   

Główne obowiązki informacyjne są realizowane przez Promotora wobec Szefa KAS oraz w wobec 

Korzystającego. Zakres informacji przekazywanych przez Promotora tym podmiotom zależy m.in. od 

tego, czy Promotor jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej oraz od tego, czy dany 

schemat ma charakter standaryzowany.  

8.1 Schematy niestandaryzowane 

8.1.1 Brak obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez Promotora 

Jeżeli Promotor udostępnił schemat podatkowy, który nie jest standaryzowany (czyli schemat 

wymagający względnie istotnych czynności celem dopasowania do sytuacji danego Korzystającego) 

oraz jeżeli Promotor nie jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej albo został od tego 

obowiązku zwolniony przez Korzystającego, wówczas, zgodnie z art. 86b § 1 Ordynacji podatkowej, 

Promotor jest zobowiązany przekazać Szefowi KAS informację o schemacie podatkowym w terminie 30 

dni od: 

a) dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego lub 

b) dnia następnego po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego lub 

c) dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego. 

Dzień początkowy biegu ww. terminu zależy od tego, które ze zdarzeń wymienionych w lit. a-c powyżej 

nastąpi wcześniej. 

Zwracamy uwagę, iż w opisywanym przypadku Promotor składa informację w pełnym zakresie, tj. 

zarówno opisując na czym polega schemat podatkowy, ale także podając dane identyfikujące 

Korzystającego i inne podmioty uczestniczące w schemacie podatkowym43. 

Po złożeniu informacji Promotor musi zawiadomić pisemnie Korzystającego o przyznanym przez Szefa 

KAS numerze schematu podatkowego – NSP, załączając potwierdzenie nadania NSP, niezwłocznie po 

jego otrzymaniu. Jeżeli w terminie złożenia informacji schemat nie ma jeszcze nadanego NSP, Promotor 

zawiadamia o tym pisemnie Korzystającego oraz przekazuje mu szczegółowe dane dotyczące 

zgłoszonego schematu. 

                                                           
42  Art. 86d § 1 i 2 oraz 86b § 3 Ordynacji podatkowej 
43 Szerzej zakres przekazywanych informacji opisujemy w pkt. VII niniejszego Alertu. 
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8.1.2 Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez Promotora  

Jeżeli przekazanie informacji o schemacie innym niż schemat standaryzowany naruszałoby tajemnicę 

zawodową Promotora, a jednocześnie Promotor nie został zwolniony przez Korzystającego z 

zachowania tej tajemnicy, wówczas Promotor nie będzie przekazywał informacji o schemacie 

podatkowym do Szefa KAS. Jednakże w takim przypadku na Promotorze będą ciążyły inne obowiązki 

informacyjne, a mianowicie:  

a) niezwłoczne pisemne zawiadomienie Korzystającego o obowiązku przekazania informacji o 

schemacie podatkowym Szefowi KAS wraz ze wskazaniem terminu złożenia informacji oraz 

przekazaniem Korzystającemu danych dotyczących schematu podatkowego podlegających 

zgłoszeniu; w efekcie Promotor jest zobowiązany wesprzeć Korzystającego poprzez 

szczegółowe opracowanie informacji podlegających raportowaniu, tak aby umożliwić 

Korzystającemu wywiązanie się z obowiązków informacyjnych wobec Szefa KAS zamiast 

Promotora (szerzej o obowiązkach informacyjnych Korzystającego piszemy niżej) 

b) zawiadomienie Szefa KAS w terminie 30 dni od złożenia Korzystającemu informacji wskazanej 

w pkt a) o tym, że Promotor poinformował Korzystającego o obowiązku zaraportowania 

schematu; wraz z tym zawiadomieniem Promotor wskazuje liczbę podmiotów, które 

poinformował o konieczności zaraportowania schematu podatkowego, oraz wskazuje datę 

udostępnienia schematu lub dokonania czynności związanej z wdrażaniem schematu. 

W przypadku wystąpienia kilku Promotorów, Promotor korzystający z tajemnicy zawodowej 

równocześnie z zawiadomieniem Korzystającego (wskazanym w pkt a), informuje pisemnie także inne 

znane mu podmioty obowiązane do przekazania informacji, że nie przekaże informacji Szefowi KAS. 

W takiej sytuacji w zawiadomieniu kierowanym do Szefa KAS Promotor wskazuje również liczbę 

podmiotów poinformowanych przez niego o tym, że nie przekaże informacji o schemacie podatkowym 

do Szefa KAS. 

8.2 Schematy standaryzowane 

8.2.1 Brak obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez Promotora  

W przypadku schematów podatkowych standaryzowanych Promotor nie ma możliwości przerzucenia 

obowiązku informacyjnego na Korzystającego (i to bez względu na ewentualną konieczność 

zachowania tajemnicy zawodowej). W takim przypadku, w terminie 30 dni od dnia następnego po 

udostępnieniu schematu/przygotowaniu go do wdrożenia lub od dnia dokonania pierwszej czynności 

związanej z wdrożeniem udostępnienia,44 Promotor będzie zobowiązany do przekazania informacji o 

schemacie Szefowi KAS, jednak zakres przekazanych informacji będzie zróżnicowany. W przypadku 

gdy Promotor nie jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej (w tym także wtedy, gdy został 

z obowiązku zachowania tej tajemnicy zwolniony przez klienta) Promotor będzie zobowiązany do 

przekazania pełnej informacji o schemacie standaryzowanym wraz danymi umożliwiającymi 

identyfikację pierwszego klienta (pierwszego Korzystającego) któremu udostępniono schemat. 

Informacja ta obejmuje także inne podmioty uczestniczące w schemacie.  

                                                           
44 Czyli w terminie wynikającym z art. z art. 86b § 1 Ordynacji Podatkowej. 
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Jednocześnie, jeżeli ww. schemat standaryzowany będzie udostępniany później innym Korzystającym, 

Promotor będzie zobowiązany do przesłania do Szefa Kas informacji uzupełniającej w terminie 30 dni 

od zakończenia danego kwartału kalendarzowego. Informacja kwartalna powinna zawierać dane 

dotyczące dokonanych czynności skutkujących powstaniem obowiązku informacyjnego45 oraz dane 

umożliwiające identyfikację poszczególnych Korzystających (którym udostępniono schemat w tym 

kwartale) oraz dane pozwalające zidentyfikować inne podmioty uczestniczące w schemacie.   

Informacja ta także będzie także zawierała NSP nadany dla danego schematu przez Szefa KAS46.  

8.2.2 Istnienie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez Promotora  

Jeżeli przekazanie informacji o schemacie standaryzowanym naruszałoby tajemnicę zawodową 

Promotora, a jednocześnie Promotor nie zostanie zwolniony przez Korzystającego z obowiązku  

zachowania tej tajemnicy, wówczas, w terminie wskazanym w art. 86b § 1 Ordynacji Podatkowej47 

Promotor będzie przekazywał informację o schemacie podatkowym do Szefa KAS w ograniczonym 

zakresie tj. z wyłączeniem danych umożliwiających identyfikację Korzystającego oraz innych 

uczestników schematu.  

Analogicznie, w ciągu 30 dni od zakończenia danego kwartału kalendarzowego Promotor będzie 

zobowiązany do przesłania do Szefa KAS ograniczonej kwartalnej informacji na temat 

udostępnionego schematu podatkowego w danym kwartale obejmującej dane dotyczące  dokonanych 

czynności skutkujących powstaniem obowiązku raportowania48, wraz z NSP tego schematu. Zakres 

informacji będzie zatem pozbawiony danych umożliwiających identyfikację Korzystającego oraz innych 

uczestników schematu.  

IX. OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE KORZYSTAJĄCEGO 

Jeżeli Korzystający nie został poinformowany przez Promotora o złożeniu informacji o schemacie 

podatkowym, jest zobowiązany we własnym zakresie złożyć informację Szefowo KAS w terminie 30 dni 

od dnia następującego po udostępnieniu mu schematu podatkowego lub po przygotowaniu przez niego 

schematu podatkowego do wdrożenia lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z 

wdrażaniem schematu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej49. 

Wydaje się, iż obowiązek złożenia informacji obowiązuje Korzystającego również wówczas, gdy nie 

współpracuje z żadnym Promotorem (tj. we własnym zakresie opracowuje i wdraża schemat podatkowy 

podlegający raportowaniu). Art. 86c § 1 Ordynacji podatkowej nie jest jednak pod tym względem 

jednoznaczny i nie wyklucza naszym zdaniem przyjęcia odmiennej interpretacji50.  

                                                           
45 Chodzi o czynności wskazane w art. 86f §1 pkt 9 Ordynacji Podatkowej. 
46 Szerzej zakres przekazywanych informacji opisujemy w pkt. VII niniejszego Alertu. 
47 Czyli w terminie w terminie 30 dni od dnia następnego po udostępnieniu schematu/przygotowaniu go do 

wdrożenia lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrożeniem udostępnienia. 
48 Chodzi o czynności wskazane w art. 86f §1 pkt 9 Ordynacji Podatkowej. 
49 Art. 86c §1 Ordynacji podatkowej. 
50 Redakcja 86c §1 Ordynacji podatkowej wskazuje, iż nie był on projektowany z myślą o samodzielnym 

raportowaniu schematu przez Korzystającego. W naszej ocenie istnieją argumenty przemawiające za uznaniem 
iż Korzystający, który nie korzysta z pomocy Promotora, lecz sam wymyśla schematy podatkowe nie jest 
zobowiązany do raportowania do Szefa KAS. Mając na uwadze treść projektu objaśnień podatkowych 
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W przypadku gdy Korzystający został poinformowany przez Promotora o tym, iż Promotor z uwagi na 

tajemnicę zawodową nie przekaże informacji Szefowi KAS, wówczas jest zobowiązany do przekazania 

informacji o schemacie również w sytuacji, w której w ocenie Korzystającego uzgodnienie takie nie 

stanowi schematu podatkowego. Termin na złożenie informacji to również 30 dni od dnia następującego 

po udostępnieniu schematu podatkowego lub po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego 

lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu. 

W takim wypadku (tj. w sytuacji otrzymania ww. informacji od Promotora) Korzystający jest dodatkowo 

zobowiązany do zweryfikowania danych o schemacie otrzymanym od Promotora oraz odpowiedniego 

ich zmodyfikowania dla zapewnienia zgodności z rzeczywistością51. 

Jeżeli więcej niż jeden Korzystający jest zobowiązany do złożenia informacji o tym samym schemacie 

podatkowym transgranicznym, obowiązek raportowania ciąży w pierwszej kolejności na Korzystającym, 

który uzgodnił schemat podatkowy transgraniczny z promotorem lub wspomagającym, zaś w dalszej 

kolejności na Korzystającym, który zarządza wdrożeniem tego schematu.  

Pozostali Korzystający są zwolnieni z obowiązku raportowania, jeżeli udowodnią, że informacja o 

schemacie transgranicznym została przekazana Szefowi KAS (w szczególności jeżeli dysponują 

potwierdzeniem nadania NSP)52. 

Korzystający, podobnie jak Promotorzy, mają także obowiązki informacyjne wobec Wspomagających, 

którym zlecili wykonanie określonych czynności pozostających w zakresie działania danego 

Korzystającego w odniesieniu do schematu podatkowego. W pierwszej kolejności Korzystający są 

zobowiązani do poinformowania Wspomagających o właściwym dla danego schematu NSP (najpóźniej 

w dniu wykonania czynności przez Wspomagającego) bądź poinformować o tym, że schemat nie ma 

jeszcze nadanego NSP i wskazać dane schematu podatkowego. Ponadto, na wniosek 

Wspomagającego, Korzystający jest także zobowiązany pisemnie oświadczyć, iż uzgodnienie nie 

stanowi schematu podatkowego53.  

X. OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE WSPOMAGAJĄCEGO 

10.1 Okoliczności, które powinny budzić wątpliwości Wspomagającego  

Ustawodawca wymaga podjęcia działań przez Wspomagającego w przypadku gdy nie został on 

poinformowany przez Korzystającego ani Promotora o NSP danego schematu (bądź nie został 

poinformowany że uzgodnienie jest schematem podatkowym, dla którego numer ten nie został jeszcze 

nadany), a jednocześnie przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych 

czynnościach (z uwzględnieniem charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu 

czynności) powziął lub powinien był powziąć wątpliwości czy dane uzgodnienie może stanowić schemat 

podatkowy. W takim przypadku Wspomagający jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia wątpliwości lub od dnia w którym Korzystający powinien był 

                                                           
dotyczących MDR oraz uzasadnienie do ustawy można z góry założyć, iż taka interpretacja będzie 
kwestionowana przez władze podatkowe.  

51 Art. 86c §2 Ordynacji podatkowej 
52 Art. 86c §4 Ordynacji podatkowej 
53 Art. 86d § 1 i 2 oraz art. 86db § 3 Ordynacji podatkowej 
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powziąć wątpliwość, wystąpić z odrębnym pismem do Promotora lub Korzystającego o przekazanie 

pisemnego oświadczenia, że uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego54. 

Jednocześnie, w tym samym terminie, Wspomagający informuje Szefa KAS o wystąpieniu ww. sytuacji, 

wskazując dzień powzięcia wątpliwości oraz liczbę podmiotów55, do których wystąpił o przekazanie 

oświadczenia. Wspomagający ma również prawo wstrzymać się z wykonaniem zleconych mu czynności 

(np. jeżeli jest notariuszem ma prawo wstrzymać się ze sporządzeniem aktu notarialnego ) do momentu 

otrzymania oświadczenia, względnie NSP bądź informacji o braku NSP.  

Wspomagający, który wstrzymał się z wykonaniem czynności (np. wstrzymał sporządzanie opinii 

podatkowej komentującej wymyślony przez innego Promotora schemat, albo będąc notariuszem 

wstrzymał się ze sporządzeniem aktu notarialnego), nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności cywilnej 

wobec zlecających mu wykonanie tych czynności, ani też odpowiedzialności dyscyplinarnej z tego 

tytułu56.  

10.2 Okoliczności zakładanego dostrzeżenia schematu podatkowego przez 

Wspomagającego  

10.2.1 Schematy niestandaryzowane57  

10.2.1.1 Brak obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez Wspomagającego  

W sytuacji, w której Wspomagający nie został poinformowany o NSP, ale dostrzegł lub powinien był 

dostrzec, że uzgodnienie stanowi schemat podatkowy58, jest on zobowiązany do zaraportowania 

schematu Szefowi KAS w terminie 30 dni od następnego dnia po udostępnieniu schematu podatkowego 

lub po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego lub od dnia dokonania pierwszej czynności 

związanej z wdrażaniem schematu59 jak również po udzieleniu bezpośrednio lub za pośrednictwem 

innych osób pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, 

organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia schematu podatkowego60. 

                                                           
54 Art. 86d § 2 Ordynacji podatkowej 
55 Wskazanie, że Wspomagający informuje jedynie o liczbie podmiotów, do których wystąpił o przekazanie 

oświadczenia oznacza, że na tym etapie, czyli w razie zaistnienia wątpliwości, co do istnienia schematu 
podatkowego, Wspomagający nie przekazuje Szefowi KAS danych identyfikujących te podmioty.  

56 Art. 86d § 3 Ordynacji podatkowej 
57 Opisane tu zasady raportowania wynikają z art. 86d § 3-5 Ordynacji podatkowej.  
58 Ordynacja podatkowa nie precyzuje bliżej okoliczności, które miałyby obiektywnie umożliwić dostrzeżenie 

przez Wspomagającego schematu podatkowego. Wydaje się, iż raczej powinno to dotyczyć sytuacji, w których 
Wspomagający jest angażowany w szerszym zakresie (np. uzyskuje całość albo istotną część informacji o 
schemacie podatkowym pozwalającą nie tylko powziąć wątpliwości co do zaistnienia schematu, ale określony 
stopień pewności co do tego, że określony schemat podatkowy został udostępniony). 

59 Należy zauważyć, iż w tym przypadku art. 86d § 4 Ordynacji podatkowej nakazuje jedynie „odpowiednie” 
stosownie art. 86b  § 1 Ordynacji podatkowej. W naszej ocenie oznacza to, iż wymaganie, aby termin 
przekazania informacji przez Wspomagającego biegł od momentu udostępnienia schematu lub po 
przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z 
wdrażaniem schematu musi być dostosowany do realiów danej sytuacji tj. wtedy, gdy Wspomagający 
uczestniczy we wczesnym etapie związanym z udostępnieniem schematu, np. jako doradca podatkowy 
otrzymuje założenia schematu celem ich zweryfikowania (na zasadzie second opinion)  

60 Art. 86d § 4 Ordynacji podatkowej 
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10.2.1.2 Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez Wspomagającego 

W sytuacji, gdy przekazanie informacji o schemacie naruszałoby tajemnicę zawodową 

Wspomagającego (od której nie został zwolniony), wówczas jest on zobowiązany niezwłocznie 

poinformować Korzystającego lub Promotora zlecających mu czynności, że w jego opinii uzgodnienie 

stanowi schemat podatkowy podlegający raportowaniu. Także w tym przypadku Wspomagający 

powinien poinformować Szefa KAS o wystąpieniu ww. sytuacji, wskazując dzień, w którym dostrzegł, 

że uzgodnienie może stanowić schemat podatkowy oraz liczbę podmiotów61, które poinformował o 

obowiązku przekazania informacji Szefowi KAS62.  Informacja jest przekazywana w tym samym 

terminie, który obowiązuje w przypadku braku obowiązku Wspomagającego do zachowania tajemnicy 

zawodowej63.  

10.2.2 Schematy standaryzowane64  

10.2.2.1 Brak obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez Wspomagającego 

Schematy standaryzowane, w stosunku do których Wspomagający nie jest zobowiązany do zachowania 

tajemnicy zawodowej (bądź został zwolniony z obowiązku zachowania tej tajemnicy przez 

Korzystającego) raportowanie przez Wspomagającego odbywa się na analogicznych zasadach jak w 

przypadku schematu niestandaryzowanego (opisanych wyżej w pkt 10.2.1) niniejszego Alertu65.  W 

takim przypadku Wspomagający, przekazując informację o schemacie standaryzowanym do Szefa KAS 

będzie musiał podać wszystkie ww. dane wskazane w art. 86f Ordynacji podatkowej w pełnym zakresie 

(w tym dane identyfikujące uczestników schematu wskazane w pkt 11 i 12 art. 86f). Informacja ta będzie 

obejmowała również dane identyfikacyjne pierwszego klienta (pierwszego Korzystającego) któremu 

udostępniono schemat. 66 

Jednocześnie, jeżeli ww. schemat standaryzowany będzie udostępniany później innym Korzystającym, 

Wspomagający będzie zobowiązany do przesłania do Szefa Kas informacji uzupełniającej w terminie 

30 dni od zakończenia danego kwartału kalendarzowego. Informacja kwartalna powinna zawierać dane 

dotyczące dokonanych czynności skutkujących powstaniem obowiązku informacyjnego67 oraz dane 

umożliwiające identyfikację poszczególnych Korzystających (którym udostępniono schemat w tym 

                                                           
61 Wskazanie jedynie „liczby” podmiotów oznacza, iż Wspomagający nie podaje Szefowi KAS danych 

identyfikujących te podmioty.  
62 Art. 86d § 5 Ordynacji podatkowej.  
63 Określonym w art. 86d § 4 Ordynacji podatkowej w związku z „odpowiednim” stosowaniem art. 86b  § 1 

Ordynacji podatkowej. 
64 Schematom standaryzowanym ustawodawca poświęcił osobny art. 86f § 2-4, którym objął także Promotorów.  

Jednocześnie w art. 86d § 3-5 Ordynacji Podatkowej brakuje uściślenia jakich kategorii schematów dotyczą te 
przepisy. Oznacza to, iż art. 86d § 3-5 Ordynacji podatkowej ma także zastosowanie do schematów 
standaryzowanych jednak zakres raportowania jest w przypadku tych schematów modyfikowany przez art. 86f 
§ 2-4 Ordynacji podatkowej. 

65 Zgodnie z art. 86d § 4 Ordynacji podatkowej. 
66 Obowiązek ten wynika z art. 86f § 2 i dotyczy także Promotorów. 
67 Chodzi o czynności wskazane w art. 86f §1 pkt 9 Ordynacji Podatkowej.  
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kwartale) oraz dane pozwalające zidentyfikować inne podmioty uczestniczące w schemacie68. 

Informacja ta także będzie także zawierała NSP nadany dla danego schematu przez Szefa KAS69.  

10.2.2.2 Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez Wspomagającego 

Jeżeli przekazanie informacji o schemacie standaryzowanym naruszałoby tajemnicę zawodową 

Wspomagającego, a jednocześnie Wspomagający nie zostanie zwolniony z obowiązku  zachowania tej 

tajemnicy, wówczas, w terminie wskazanym w art. 86b § 1 Ordynacji Podatkowej70 Wspomagający 

będzie przekazywał informację o schemacie podatkowym standaryzowanym do Szefa KAS w 

ograniczonym zakresie tj. z wyłączeniem danych umożliwiających identyfikację Korzystającego oraz 

z wyłączeniem danych innych uczestników schematu.  

Analogicznie, W ciągu 30 dni od zakończenia danego kwartału kalendarzowego Wspomagający będzie 

zobowiązany do przesłania do Szefa KAS jedynie ograniczonej kwartalnej informacji na temat 

udostępnionego schematu podatkowego w danym kwartale obejmującej informacje nt. dokonanych 

czynności skutkujących powstaniem obowiązku raportowania71, wraz z NSP tego schematu. Zakres 

informacji będzie zatem pozbawiony danych umożliwiających identyfikację Korzystającego oraz innych 

uczestników schematu.  

XI. ROCZNY OBOWIĄZEK RAPORTOWANIA PRZEZ KORZYSTAJĄCEGO O 

WDROŻONYCH SCHEMATACH 

Korzystający, który dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących 

elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową, w terminie 

złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego przekazuje do Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej informację, według ustalonego wzoru, o zastosowaniu schematu podatkowego 

zawierającą NSP tego schematu podatkowego oraz wysokość korzyści podatkowej wynikającej 

ze schematu podatkowego - jeżeli korzystający uzyskiwał w danym okresie rozliczeniowym taką 

korzyść. 

Powyższą informację podpisują wszyscy członkowie organu zarządzającego podatnika. Dowód 

złożenia podpisów przez te osoby przekazywany jest elektronicznie do Szefa KAS przez jedną z osób, 

które podpisały dokument. 

Informacja składana jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i 

zawiera klauzulę o tym, że osoba składająca informację ma świadomość tej odpowiedzialności. 

XII. SPOSÓB RAPORTOWANIA 

Informacja o schemacie przekazywana jest wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą struktury 

logicznej udostępnionej na stronie podmiotowej Ministra Finansów. Szef KAS nadaje NSP i przekazuje 

                                                           
68 O ile wobec nich Wspomagający nie jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej.  
69 Szerzej zakres przekazywanych informacji opisujemy w pkt VII niniejszego Alertu. 
70 W terminie w terminie 30 dni od dnia następnego po udostępnieniu schematu/przygotowaniu go do wdrożenia 

lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrożeniem udostępnienia. 
71 Chodzi o czynności wskazane w art. 86f §1 pkt 9 Ordynacji Podatkowej. 
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potwierdzenie jego nadania niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu poprawnej 

informacji. Szef KAS może się zwrócić do przekazującego o uzupełnienie informacji bądź o wyjaśnienie 

wątpliwości co do ich treści. 

XIII. SANKCJE 

Nowelizacja wprowadza surowe sankcje związane z niewypełnianiem obowiązków w zakresie 

raportowania schematów podatkowych. 

Zgodnie z nowododanym art. 80f Kodeksu karnego skarbowego, kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje 

właściwemu organowi informacji o schemacie podatkowym albo przekazuje informacje po terminie albo 

nie przekazuje właściwemu organowi danych dotyczących podmiotów, którym udostępniono schemat 

podatkowy standaryzowany, jak również nie przekazuje informacji o wdrożonych schematach 

podatkowych, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (tj. do 21,6 mln zł). 

Takiej samej karze podlega również, kto wbrew obowiązkowi: 

• 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 schematu podatkowego, 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. 

W sprawach mniejszej wagi sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

Z powyższych przepisów wynika, że na równym poziomie penalizowane są zaniechania w wykonaniu 

obowiązków, jak również nieterminowe wywiązywanie się z tych obowiązków. Bez znaczenia jest także 

to, czy naruszenie obowiązków informacyjnych będzie dotyczyło schematu stanowiącego obejście 

prawa czy też zgodnego z celami i warunkami przewidzianymi w ustawie podatkowej.  

Zwracamy dodatkowo uwagę, że zgodnie z nowym brzmieniem art. 34 § 2 Kodeksu karnego 

skarbowego, w przypadku skazania sprawcy m.in. za przestępstwa skarbowe związane z 

niewypełnianiem bądź nieterminowym wypełnianiem obowiązków w zakresie MDR, sąd może orzec 

środek karny w postaci zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej. 

Jednocześnie w art. 36 § 3a Kodeksu karnego skarbowego wskazano, że jeżeli w związku z 

przestępstwem skarbowym doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnej, sąd może 

zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, jeżeli sprawca w terminie złożył informację o schemacie 

podatkowym, a uszczuplona należność wynika bezpośrednio z zastosowania tego schematu. 

Co szczególnie istotne, zgodnie z art. 86h § 2 Ordynacji podatkowej, nie wszczyna się postępowania w 

sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe wyłącznie w oparciu o informacje 

przekazywane w ramach MDR. Oznacza to, że informacje przekazane Szefowi KAS w ramach 
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raportowania schematów podatkowych nie mogą stanowić samodzielnej podstawy wszczęcia 

postępowania karnoskarbowego72. 

XIV. PROCEDURA WEWNĘTRZNA 

Nowelizacja nakłada na niektóre podmioty obowiązek wprowadzenia tzw. „procedury wewnętrznej” w 

zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach 

podatkowych. 

Obowiązek wdrożenia procedury wewnętrznej dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej będących promotorami, zatrudniających promotorów lub faktycznie 

wypłacających im wynagrodzenie, których przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości, 

ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg, przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy 

równowartość 8 000 000 zł. 

Co do zasady obowiązek wprowadzenia procedury wewnętrznej nie dotyczy zatem korzystających i 

wspomagających, a także promotorów będących osobami fizycznymi (jak również promotorów 

niebędących osobami fizycznymi, którzy nie przekroczyli limitu 8 mln zł kosztów/przychodów). 

Procedura powinna zawierać m.in. określenie czynności i działań związanych z wypełnianiem 

obowiązków MDR, środki stosowane w celu właściwego wypełniania obowiązków, określenie zasad 

upowszechniania wśród pracowników wiedzy o MDR, zasad zgłaszania rzeczywistych lub 

potencjalnych naruszeń przepisów o MDR, zasad kontroli wewnętrznej. 

Procedurę wewnętrzną akceptują członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla (w tym członków 

zarządu lub dyrektorów mających wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz podejmujących decyzje 

mające wpływ na ryzyko nieprzestrzegania tego prawa przez kontrahentów – korzystających). 

Brak procedury podlega karze pieniężnej do 2 000 000 zł nakładanej przez Szefa KAS w drodze decyzji. 

W przypadku gdy Promotor zatrudniony przez podmiot zobowiązany do stosowania wewnętrznej 

procedury zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo skarbowe związane z 

naruszeniem przepisów o MDR, a podmiot zatrudniający nie posiadał wewnętrznej procedury, wówczas 

kara pieniężna nakładana przez Szefa KAS może zostać wymierzona w kwocie do 10 000 000 zł. 

XV. RAMY CZASOWE NOWYCH REGULACJI 

Przepisy regulujące raportowanie schematów podatkowych wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 

roku, przy czym w określonym zakresie znajdują zastosowanie do schematów podatkowych zaistniałych 

wcześniej. 

W odniesieniu do schematów podatkowych transgranicznych, w przypadku których pierwszej 

czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano po dniu 25 czerwca 2018 roku, promotor jest 

zobowiązany do zaraportowania takiego schematu w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

nowelizacji, tj. do 30 czerwca 2019 roku. 

                                                           
72 Zwracamy uwagę, iż gwarancja wynikająca z tego przepisu może okazać się iluzoryczna. Raportowanie w 

ramach MDR nie stanowi bowiem jedynego źródła informacji dla organów podatkowych.  
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W przypadku gdy obowiązek raportowania spoczywa na korzystającym (tj. w sytuacji braku promotora, 

poinformowaniu korzystającego przez promotora o obowiązku zgłoszenia schematu bądź braku 

informacji od promotora mimo takiego obowiązku), wówczas termin na złożenie zgłoszenia wynosi 9 

miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 30 września 2019 roku. 

Analogiczną regulację przewidziano dla schematów podatkowych krajowych, w przypadku których 

pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano po dniu 1 listopada 2018 roku (tj. 

zgłoszenie przez promotora do 30 czerwca 2019 roku, ewentualnie przez korzystającego do 30 

września 2019 roku). 

XVI. OBJAŚNIENIA MINISTRA FINANSÓW 

Informujemy, że obecnie trwają prace i konsultacje dotyczące objaśnień Ministra Finansów w sprawie 

stosowania nowych przepisów o MDR. Objaśnienia mają zawierać odpowiedzi na najczęściej zadawane 

pytania oraz zawierać wskazówki praktyczne związane ze stosowaniem regulacji o raportowaniu 

schematów podatkowych. Poinformujemy Państwa o ich treści, jak tylko objaśnienia zostaną 

opublikowane na stronach Ministerstwa Finansów. 


