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Raportowanie schematów podatkowych a COVID-19 – agenda szkolenia

1. Jak zidentyfikować schemat podatkowy? 

2. Schematy krajowe i transgraniczne

3. Kogo dotyczy obowiązek raportowania? 

4. Terminy raportowania – modyfikacja w związku z regulacjami COVID-19

5. Przykłady

6. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
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Schematy podatkowe – praktyczne aspekty nowych obowiązków raportowych

UZGODNIENIE

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.
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Schematy podatkowe – praktyczne aspekty nowych obowiązków raportowych

Rodzaje schematów podatkowych (1)

SCHEMAT PODATKOWY 
to uzgodnienie, które:

Spełnia kryterium 
głównej korzyści oraz 
posiada ogólną cechę 

rozpoznawczą

Posiada szczególna 
cechę rozpoznawczą

Posiada inną szczególna 
cechę rozpoznawczą

lub

lub
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Kryterium głównej korzyści (KGK)

Kryterium głównej korzyści uważa się za spełnione, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności oraz faktów należy
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 uzyskanie 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
uzgodnienia.

Test z 3 pytań 

1. Czy podatnik uzyskuje korzyść podatkową? (dozwolone korzyści też się łapią np. ulgi podatkowe). TAK / NIE

2. Czy korzyść podatkowa jest głównym celem podejmowanych działań? TAK / NIE

3. Czy można wybrać inne rozwiązanie mniej korzystne podatkowo? TAK / NIE
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Ogólna cecha rozpoznawcza OCR 

1. Promotor lub korzystający zobowiązali się do zachowania w poufności wobec osób trzecich.

2. Success fee dla promotora przy czym wysokość uzależniona od osiągnięcia / kwoty korzyści.

3. Dokonywane w ramach uzgodnienia czynności opierają się na znacznie ujednoliconej dokumentacji albo
przyjmują znacznie ujednoliconą formę.

4. Podejmowane są celowe czynności dotyczące nabycia spółki przynoszącej straty.

5. Zmiana kwalifikacji dochodów (przychodów) do innego źródła dochodów (przychodów) lub zmiany zasad
opodatkowania, których skutkiem jest faktycznie niższe opodatkowanie, zwolnienie lub wyłączenie z
opodatkowania.

6. Czynności prowadzą do okrężnego obiegu środków pieniężnych poprzez zaangażowanie podmiotów pośredniczących
niepełniących istotnych funkcji gospodarczych.

7. Uzgodnienie obejmuje podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów transgraniczne płatności pomiędzy
podmiotami powiązanymi, a w państwie odbiorcy nie nakłada się podatku / zwalnia się od podatku / stosuje
preferencyjną stawkę.

8. Korzystający zobowiązał się, że w przypadku wdrożenia uzgodnienia będzie współpracował z promotorem, który
udostępnił uzgodnienie, albo zapłaci promotorowi wynagrodzenie lub odszkodowanie – tylko w przypadku schematów
krajowych.

9. Promotor lub korzystający faktycznie respektują co najmniej jedno success fee – w przypadku schematów krajowych.

10. Na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że rozsądnie działający promotor lub korzystający chcieliby, żeby
zachowanie poufności lub success fee było faktycznie respektowane.

Wystarczy spełnienie jednej z przesłanek



Ogólna cecha rozpoznawcza OCR 

• Promotor przekazuje korzystającemu dokumentację pozwalającą na zastosowanie 50% kosztów uzyskania
przychodów (np. wzorcowy regulamin) – obowiązek raportowania aktywuje się, gdy jednocześnie z przekazaniem
dokumentacji wystąpi główna korzyść podatkowa (np. analiza tła biznesowego i motywacji skłaniającej spółkę do
wprowadzenia wzorcowego regulaminu) [znacznie ujednolicona dokumentacja]

• Osoba dotychczas zatrudniona na umowie o pracę przechodzi na tzw. samozatrudnienie – w tym przypadku mamy do
czynienia z dwoma podmiotami o statusie korzystającego, tj. podmiot zatrudniający nie pełni obowiązków płatnika,
natomiast podmiot zatrudniany może być opodatkowany podatkiem liniowym [zmiana kwalifikacji przychodów]

• Spółka z o.o. przekształca się w spółkę komandytową, a notariusz stosuje funkcjonujące u niego wzory umów -
spełniona jest ogólna cecha rozpoznawcza zarówno w postaci zmiany kwalifikacji źródeł przychodów (sp. z o.o. jest
opodatkowana dwukrotnie: podlega CIT, a następnie wspólnicy przy wypłacie dywidendy podlegają PIT), jak i
znacznie ujednolicona dokumentacja (notariusz stosuje wzory umów przygotowane jedynie w celu osiągnięcia korzyści
podatkowej),

• Wypłata dywidendy w wysokości przekraczającej 2 mln złotych do zagranicznego podmiotu powiązanego do dnia 30
czerwca 2019 roku, tak by uniknąć nowych regulacji związanych z WHT [zmiana kwalifikacji źródeł
przychodów],

• Analiza skutków podatkowych różnych opcji w związku z dokapitalizowaniem spółki z.o.o. – spełniona jest ogólna
cecha rozpoznawcza w postaci zmiany kwalifikacji do źródeł przychodów, a jednocześnie w celu uzyskania
korzyści podatkowej porównuje się ze sobą kilka alternatywnych rozwiązań (np. podwyższenie kapitału zakładowego
podlegające pod PCC, podwyższenie kapitału zakładowego z tzw. agio – nadwyżka przekazana na kapitał zapasowy
nie podlega pod PCC).

Przykłady



Szczególna cecha rozpoznawcza SCR (głównie transakcje międzynarodowe)

1. Zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów transgranicznych płatności pomiędzy podmiotami
powiązanymi, gdy odbiorca nie ma siedziby / lub ma siedzibę w raju podatkowym.

2. Ten sam środek trwały będzie podlegał amortyzacji w więcej niż jednym państwie.

3. Ten sam dochód lub majątek korzysta z metod mających na celu unikanie podwójnego opodatkowania w więcej niż
jednym państwie.

4. Przeniesienie aktywów i określone przez dwa państwa wynagrodzenie z tego tytułu dla celów
podatkowych różni się co najmniej o 25%.

5. Podmiot posiada rachunek w kraju, który nie zapewnia wymiany informacji bankowej / finansowej.

6. 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 spełniających kryteria wskazane w ustawie.

W przypadku uzgodnienia posiadającego szczególną cechę rozpoznawczą, schemat podatkowy, w tym schemat 
podatkowy transgraniczny nie musi spełniać kryterium głównej korzyści, aby wymagał raportowania.
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Szczególna cecha rozpoznawcza SCR (głównie transakcje międzynarodowe)

7. Wykorzystuje wprowadzone jednostronnie w danym państwie uproszczenie w stosowaniu przepisów związanych z
ustalaniem cen transferowych, przy czym nie uważa się za uproszczenie wprowadzone jednostronnie uproszczenia,
które wynika bezpośrednio z Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w sprawie cen transferowych
dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych, a także innych międzynarodowych regulacji,
wytycznych lub rekomendacji w zakresie cen transferowych.

8. Dochodzi do przeniesienia praw do trudnych do wyceny wartości niematerialnych.

9. Pomiędzy podmiotami powiązanymi dochodzi do przeniesienia funkcji, ryzyka lub aktywów, jeżeli przewidywany roczny
wynik finansowy podmiotu przenoszącego lub podmiotów przenoszących przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w
trzyletnim okresie po tym przeniesieniu wyniósłby mniej niż 50% przewidywanego rocznego EBIT, gdyby nie dokonano
przeniesienia.

Wystarczy spełnienie jednego z kryteriów
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Szczególna cecha rozpoznawcza SCR (głównie transakcje międzynarodowe)

• Sprzedaż znaków towarowych lub sprzedaż know-how / bazy klientów – ze względu na sam przedmiot transakcji
uzgodnienie spełnia szczególną cechę rozpoznawczą w postaci przeniesienie praw do trudnych do wyceny wartości
niematerialnych

• Spółka z grupy wypłaca należności na rzecz zagranicznego podmiotu, z siedzibą w Panamie – spełniona jest szczególna
cecha rozpoznawcza

• Korzystający jest spółką osobową (transparentną podatkowo), jej wspólnikami są spółki osobowe, a z kolei ich wspólnikami
są kolejne spółki osobowe, co skutkuje trudnością w identyfikacji podmiotów, a tym samym występuje nieprzejrzysta
struktura własności będąca jedną ze szczególnych cech rozpoznawczych

• W ramach cen transferowych stosowanie rozwiązania „safe harbour” dla pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji (za
wyjątkiem – „safe harbour” w odniesieniu do usług o niskiej wartości dodanej) – występuje szczególna cecha
rozpoznawcza w postaci korzystania z uproszczenia w stosowaniu przepisów związanych z ustalaniem cen transferowych

Przykłady
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Inna szczególna cecha rozpoznawcza INCR (limity kwotowe)

1. Rezerwy z tytułu podatku odroczonego u korzystającego w trakcie roku kalendarzowego 

> 5 000 000 PLN kwota wpływu na podatek odroczony lub aktywa/rezerwy, która jest istotna dla danej jednostki w 
rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości

2. > 5 000 000 PLN kwota podatku dochodowego, którą płatnik byłby zobowiązany pobrać w trakcie roku 
kalendarzowego, w sytuacji gdy do wypłat należności wynikających lub oczekiwanych w związku z wykonaniem 
uzgodnienia nie miałyby zastosowania właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

3. > 25 000 000 PLN kwota dochodu (przychodu) nierezydentów w trakcie roku kalendarzowego

4. > 5 000 000 PLN różnica pomiędzy polskim podatkiem dochodowym, (a hipotetycznym) który byłby należny w 
związku z wykonaniem uzgodnienia od korzystającego nieposiadającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
gdyby był on podatnikiem, a podlegającym faktycznej zapłacie podatkiem dochodowym w państwie siedziby, zarządu lub 
miejsca zamieszkania korzystającego w związku z wykonaniem uzgodnienia

Aby zweryfikować, czy w danym przypadku zaistniała wskazana inna szczególna cecha rozpoznawcza należy zsumować 
wszystkie dochody (przychody) wypłacane lub oczekiwane do uzyskania przez danego podatnika niebędącego rezydentem 
podatkowym w roku kalendarzowym bez względu na ich źródło powstania.

W przypadku uzgodnienia posiadającego inną szczególną cechę rozpoznawczą, schemat podatkowy nie musi 
spełniać kryterium głównej korzyści.
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Inna szczególna cecha rozpoznawcza INCR (limity kwotowe)

• Wypłata dywidendy i brak poboru podatku u źródła z uwagi na UPO/zwolnienie ustawowe, podczas gdy pobrany podatek
przekraczałby kwotę 5 000 000 złotych

• W wyniku restrukturyzacji i połączenia spółek wpływ na część odroczoną podatku dochodowego przekroczy kwotę
5 000 000 złotych

• Spółka na rzecz tego samego nierezydenta wypłaca w roku podatkowym kwotę przekraczającą 25 000 000 złotych z tytułu
np. należności licencyjnych czy dywidend

Przykłady
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Schematy podatkowe – praktyczne aspekty nowych obowiązków raportowych

Rodzaje schematów podatkowych (2)

SCHEMAT PODATKOWY 
KRAJOWY:

Spełnia kryterium 
głównej korzyści oraz 
posiada ogólną cechę 

rozpoznawczą

Posiada szczególna cechę 
rozpoznawczą

Posiada inną szczególna 
cechę rozpoznawcząlub lub

Kryterium 
kwalifikowanego 
korzystającegoWWW.INFORAKADEMIA.PL



Kryterium kwalifikowanego korzystającego (KKK) (limity kwotowe)

a) > 10 mln euro przychody lub koszty korzystającego, albo wartość aktywów tego podmiotu w rozumieniu przepisów o
rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, w roku poprzedzającym lub w bieżącym
roku obrotowym, lub

b) udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej
> 2,5 mln euro, lub

c) korzystający jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT lub art. 11a ust. 1 pkt 4
ustawy o CIT z takim podmiotem. Powiązania z podmiotami, których przychody / koszty / wartość aktywów
> 10 mln euro w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym.

UWAGA! Wystarczy rozpoznanie jednej cechy z poniższej listy, aby uznać, że kryterium KKK zostało spełnione!
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Schematy podatkowe – praktyczne aspekty nowych obowiązków raportowych

Rodzaje schematów podatkowych (3)

SCHEMAT 
PODATKOWY 

TRANSGRANICZNY 
to uzgodnienie, 

które:

Spełnia kryterium 
głównej korzyści

Posiada ogólną cechę 
rozpoznawczą

Spełnia kryterium 
transgraniczne

Spełnia kryterium 
transgraniczne

Posiada szczególna 
cechę rozpoznawczą
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Kryterium transgraniczne (KT)

Kryterium transgraniczne uważa się za spełnione, jeżeli uzgodnienie dotyczy więcej niż jednego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej i państwa trzeciego oraz spełnia co najmniej jeden z
poniższych warunków:
a) uczestniczą w nim rezydenci różnych państw,

b) uczestnik jest rezydentem różnych państw,

c) uzgodnienie związane jest z zagranicznym zakładem,

d) uczestnik prowadzi działalność w państwie, gdzie nie jest rezydentem i nie ma zakładu,

e) uzgodnienie może mieć wpływ na automatyczną wymianę informacji, o której mowa w dziale III ustawy z 9 marca 2017
r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, lub na wskazanie beneficjenta rzeczywistego w
rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

– z wyjątkiem sytuacji, gdy uzgodnienie dotyczy wyłącznie podatku od wartości dodanej, w tym podatku od towarów i
usług, podatku akcyzowego lub ceł, nakładanych na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
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Schematy podatkowe – praktyczne aspekty nowych obowiązków raportowych

Rodzaje schematów podatkowych (4)

UZGODNIENIE

cdf

SCHEMAT PODATKOWY

SCHEMAT PODATKOWY 
STANDARYZOWANY

możliwy do wdrożenia lub udostępnienia 
u więcej niż jednego korzystającego bez 

konieczności zmiany jego istotnych założeń

Kryterium Głównej Korzyści + Ogólna Cecha Rozpoznawcza
lub
Szczególna Cecha Rozpoznawcza 
lub
Inna Szczególna Cecha Rozpoznawcza

SCHEMAT PODATKOWY TRANSGRANICZNY

Kryterium Transgraniczne
+

Kryterium Głównej Korzyści
+

Ogólna Cecha Rozpoznawcza

lub

Kryterium Transgraniczne
+ 

Szczególna Cecha Rozpoznawcza 
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Schematy podatkowe – praktyczne aspekty nowych obowiązków raportowych

Kogo dotyczy obowiązek raportowania? 

Od 1 stycznia 2019 r. podmioty przeprowadzające czynności uznane za schematy 
podatkowe są obowiązane informować o tym organy podatkowe. 

Obowiązek raportowania, tj. przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 
informacji o schemacie podatkowym nałożony został na promotora. 

Obowiązek raportowania, zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami, dotyczyć może także 
korzystającego oraz w niektórych przypadkach wspomagającego. 
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Schematy podatkowe – praktyczne aspekty nowych obowiązków raportowych

Promotor

Osoba, w szczególności doradca 
podatkowy, adwokat, radca prawny, 
pracownik banku lub innej instytucji 
finansowej doradzającego klientom, 

która opracowuje, oferuje, 
udostępnia lub wdraża 

uzgodnienie lub zarządza 
wdrażaniem uzgodnienia.
UWAGA – także podmiot 

zagraniczny.

• Katalog otwarty, zawierający przykładowo wskazane zawody
zaufania publicznego

• Promowanie schematów podatkowych w ramach
świadczenia usług (radca prawny, adwokat, doradca
podatkowy)

• Doradztwo podatkowe dla podmiotów z grupy kapitałowej

• Doradztwo podatkowe ze strony zagranicznych podmiotów z
grupy

• Status podatkowy doradcy wewnętrznego „in-house”
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Czynności nietypowe dla funkcji promotora:

• pomoc w przygotowaniu kalkulacji 
podatkowych, deklaracji 

• przeglądy dotyczące rozliczeń 
podatkowych

• pomoc w przygotowywaniu 
dokumentacji cen transferowych

• opinie i komentarze podatkowe 
(jednak każdorazowo forma powinna być 
oceniona)

• udzielanie porad i wsparcia w zakresie 
wprowadzania procedur podatkowych

• szkolenia dotyczące obowiązujących 
przepisów prawa podatkowego 

Schematy podatkowe – praktyczne aspekty nowych obowiązków raportowych

Obowiązki promotora

Obowiązki raportowe:

• Zazwyczaj jest on zobowiązany w
pierwszej kolejności do przekazania
Szefowi KAS informacji o schemacie
podatkowym

• Faktyczny obowiązek zależy od tego, czy:

❑ schemat podatkowy jest standaryzowany,
❑ promotor podlega obowiązkowi zachowania

prawnie chronionej tajemnicy zawodowej.
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Schematy podatkowe – praktyczne aspekty nowych obowiązków raportowych

Korzyść podatkowa

Kryterium kwalifikowanego korzystającego
kwotowy próg podmiotowy, przy zastosowaniu którego określane jest powstanie obowiązku
raportowania schematów podatkowych dla uzgodnień krajowych. Kryterium to uważa się
za spełnione jeżeli przychody / koszty / aktywa podmiotu przekraczają równowartości w PLN
10.000.000 EUR lub wartość przedmiotu uzgodnienia nie przekracza 2.500.000 EUR.
Wzgl. podmioty powiązane przekraczają ww. progi.

Korzystający

Osoba, której 
udostępniane jest lub u 

której wdrażane jest 
uzgodnienie, lub która jest 
przygotowana do wdrożenia 
uzgodnienia lub dokonała 

czynności służącej wdrożeniu 
takiego uzgodnienia.

Także podmiot 
zagraniczny. 

Aby uznać dany podmiot za korzystającego nie jest konieczne
osiągnięcie przez niego korzyści podatkowej w związku z
realizacją uzgodnienia.

Korzystającym może być również płatnik, który uzyskuje
korzyść podatkową polegającą na braku obowiązku pobrania
podatku.
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Schematy podatkowe – praktyczne aspekty nowych obowiązków raportowych

Obowiązki korzystającego

• Korzystający obowiązany jest poinformować Szefa KAS o schemacie podatkowym, jeżeli:

o promotor udostępniający korzystającemu uzgodnienie nie wypełnił obowiązku przekazania
informacji o schemacie podatkowym,

o promotor nie poinformował korzystającego o nadaniu schematu NSP,
o korzystający nie zwolnił promotora z zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej i

schemat podatkowy jest schematem innym niż schemat standaryzowany.

• Jeżeli więcej niż jeden korzystający ma obowiązek przekazania informacji o tym samym schemacie
podatkowym transgranicznym, obowiązek ten podlega wykonaniu przez:
o korzystającego, który uzgodnił schemat podatkowy transgraniczny z promotorem lub

wspomagającym,
o korzystającego, który zarządza wdrożeniem schematu podatkowego transgranicznego
– przy czym pozostali korzystający są zwolnieni z tego obowiązku, jeżeli udowodnią, że informacja o
tym schemacie podatkowym transgranicznym została przekazana przez tego korzystającego, w
szczególności poprzez przedstawienie potwierdzenia nadania NSP.
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Schematy podatkowe – praktyczne aspekty nowych obowiązków raportowych

Wspomagający
Osoba, w szczególności biegły rewident, notariusz, 

osoba świadczącą 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.

• Katalog otwarty podmiotów, które w świetle ustawy 
mogą być uznane za wspomagającego

• Wspomagający posiada wiedzę jedynie o pewnym 
wycinku czynności składających się na schemat.
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Schematy podatkowe – praktyczne aspekty nowych obowiązków raportowych

Obowiązki wspomagającego

a) Jeśli wspomagający dostrzegł schemat, ale został poinformowany o NSP przez promotora lub
korzystającego o NSP, bądź przekazano mu informację, że schemat podatkowy nie posiada NSP –
nie ciążą na nim żadne obowiązki informacyjne.

b) Jeśli wspomagający dostrzegł schemat ale nie został poinformowany o NSP i jednocześnie nie ma
obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej – sam raportuje schemat
podatkowy na formularzu MDR-1.

c) Jeśli wspomagający dostrzegł schemat podatkowy a jednocześnie nie ma informacji od
promotora/korzystającego o NSP i ciąży na nim obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej –
informuje promotora/korzystającego, że w jego opinii uzgodnienie stanowi schemat
podatkowy wymagający zaraportowania; równocześnie informuje Szefa KAS o tym
fakcie.
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Schematy podatkowe – praktyczne aspekty nowych obowiązków raportowych

Jakie są najważniejsze terminy? (1)

!

Co do zasady schemat podatkowy powinien być zgłoszony w ciągu 30 dni od:

• następnego dnia od dnia udostępnienia schematu podatkowego,
• następnego dnia od dnia przygotowania schematu do wdrożenia, lub
• następnego dnia od dnia podjęcia pierwszej czynności mającej na celu wdrożenie

– w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej. 

1 lutego 

– spotkanie z klientem, 
wstępne dyskusje

• Czy rozpoczyna się 
bieg terminu 
raportowania?

• TAK/NIE

5 lutego 

– przekazanie klientowi 
projektu ustalonego stanu 

faktycznego

• Czy rozpoczyna się 
bieg terminu 
raportowania?

• TAK/NIE

15 lutego 

– przekazanie projektu 
opinii dotyczącej 

uzgodnienia

• Czy rozpoczyna się 
bieg terminu 
raportowania?

• TAK/NIE

20 lutego 

– przekazanie ostatecznej 
opinii do klienta

• Czy rozpoczyna się 
bieg terminu 
raportowania?

• TAK/NIE
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Schemat podatkowy transgraniczny

Raportowanie MDR 
w czasach COVID

1 czynności dokonano 
w okresie 
od 26 czerwca 2018 r. 
do 30 czerwca 2020 r.

Schematy podatkowe – praktyczne aspekty nowych obowiązków raportowych

Jakie są najważniejsze terminy? (2) !

1 czynności dokonano 
w okresie 
od 1 lipca 2020 r. 
do 31 grudnia 2020 r.  

Do 31 grudnia 2020 r. 
– promotor
Do 31 stycznia 2021 r. 
– korzystający
Do 28 lutego 2021 r. 
– wspomagający

30-dniowy bieg 
terminu do 
zaraportowania biegnie 
od 1 stycznia 2021 r.

Dokonanie czynności będącej 
elementem schematu 
podatkowego lub uzyskanie 
korzyści podatkowej między 
26 czerwca 2018 r. 
a 31 marca 2021 r. 

Do 30 kwietnia 2021 r. 
– termin na zaraportowanie przez 
korzystającego informacji o korzyściach 
podatkowych osiągniętych w danym 
okresie rozliczeniowym (MDR-3)

W okresie od 1 lipca 2020 r. 
do 31 marca 2021 r.
promotor lub wspomagający 
udostępnił korzystającemu 
schemat podatkowy 
transgraniczny

Do 30 kwietnia 2021 r. 
– termin na przekazanie 
informacji o schemacie 
standaryzowanym (MDR-4)
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Raportowanie MDR w czasach 
COVID

Schemat podatkowy inny niż 
schemat podatkowy transgraniczny

Zawieszony do 30. dnia następującego 
po dniu odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego i stanu epidemii

Schematy podatkowe – praktyczne aspekty nowych obowiązków raportowych

Jakie są najważniejsze terminy? (3) !

WWW.INFORAKADEMIA.PL



Spółka A 
(GmbH)

Spółka B 
(Sp. z o.o.)

Przykłady raportowanych schematów (1)

1) pożyczka / 
odsetki

2) podwyższenie 
kapitału i potrącenie 
z pożyczką

3) dywidenda, 
95% 
zwolnienie z 
opodatkowania

• Schemat transgraniczny?
• Korzyść podatkowa?
• OCR: zmiana kwalifikacji 

dochodów (przychodów) do 
innego źródła dochodów 
(przychodów) lub zmiany zasad 
opodatkowania, których skutkiem 
jest faktycznie niższe 
opodatkowanie, zwolnienie lub 
wyłączenie z opodatkowania?
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Przykłady raportowanych schematów (2)

Spółka B sprzedaje spółce C trudne do wyceny wartości niematerialne. Żadna ze stron umowy nie jest podmiotem, 
którego aktywa, przychody lub koszty przekraczają 10 mln zł. Kryterium to spełnia natomiast spółka A, 
która jest 100-proc. wspólnikiem spółek B oraz C. 

• Spełnione kryterium kwalifikowanego korzystającego
• Spełnione kryterium szczególnej cechy rozpoznawczej 
• (trudne do wyceny wartości niematerialne) 
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Przykłady raportowanych schematów (3)

A Corp dokonuje restrukturyzacji przed planowaną sprzedażą udziałów polskiej spółki nieruchomościowej, której celem 
jest obniżenie dochodu do opodatkowania:
• udzielenie pożyczki do B Corp.,
• spłata przez B Corp dopłat udziałowców do A Corp.

• Spełnione kryterium transgraniczne
• Spełnione kryterium ogólnej cechy rozpoznawczej (1) 

zmiana zasad opodatkowania, którego skutkiem jest 
faktyczne niższe opodatkowanie; (2) czynności prowadzą 
do okrężnego obiegu środków pieniężnych; działania 
wzajemnie się znoszą lub kompensują lub prowadzą do 
uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu 
istniejącego przed dokonaniem tych czynności

• Spełnione kryterium głównej korzyści

A Corp.

Spłata dopłat 
udziałowców

B Corp.

Udzielenie 
pożyczki

Obniżenie wartości 
udziałów = niższy CIT
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Schematy podatkowe – praktyczne aspekty nowych obowiązków raportowych

Wskazówki

Szczegółowe przeprowadzenie audytu aktualnych oraz planowanych transakcji
z uwzględnieniem odpowiednich okresów poprzez weryfikację dokumentów, takich jak między 
innymi deklaracje podatkowe, wyniki finansowe przedsiębiorstwa oraz transakcji oraz zapisy 

księgowe

Zapoznanie się ze sposobem rozliczania oraz realizowania danej transakcji. Podczas analizy 
warto odpowiedzieć sobie na pytanie czy dana transakcja spełnia istotne z punktu widzenia 

MDR definicje innymi słowy czy w spółce występują schematy podatkowe 

Określenie czy dla danego uzgodnienia jestem promotorem, korzystającym czy 
wspomagającym

Dodatkowo istotna jest weryfikacja konieczności wprowadzenia wewnętrznej procedury
oraz w przypadku spełnienia ustawowych warunków do jej wdrożenia – odpowiednie jej 

przygotowanie oraz stosowanie



Zapraszamy do zadawania pytań



Katarzyna Klimkiewicz-Deplano
partner zarządzający w Advicero Nexia, doradca podatkowy

Raportowanie schematów podatkowych 
a COVID-19



Katarzyna Klimkiewicz-Deplano
• partner zarządzający w Advicero Nexia, doradca podatkowy, absolwentka SGH
• 20+ lat doświadczenia: Andersen, EY, TPA Horwath, Advicero
• doradza podmiotom rynku nieruchomości, detalicznego, e-commerce
• ma szerokie doświadczenie w doradztwie transakcyjnym, podatkach 

międzynarodowych, procesach bezpieczeństwa podatkowego (MDR, WHT a 
należyta staranność, APA)

Advicero Nexia

Prelegent



> Doświadczenie

Nasza Grupa składa się ze specjalistów, 
którzy wyróżniają się wieloletnim 
doświadczeniem, wysokimi kwalifikacjami 
oraz praktyczną i ugruntowaną wiedzą 
dotyczącą polskich przepisów.

> Międzynarodowy zasięg

Od 2013 roku jesteśmy zrzeszeni w Nexia 
International, wiodącej organizacji wśród 
międzynarodowych grup firm 
konsultingowych.

> Komunikacja

Nasze usługi świadczymy w języku 
polskim, angielskim, niemieckim 
i włoskim.

Advicero Nexia

Kim jesteśmy

Nexia International



„Tax News”

Miesięczna publikacja mailowa, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

„Taxation and renewable Energy”

Miesięczna publikacja mailowa w języku angielskim

„E-Commerce”

Publikacja co dwa miesiące, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

„Real Estate”

Publikacja co dwa miesiące, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

„Tax blog”

http://advicero.eu/blog/

Dzielimy się naszą wiedzą

Advicero Nexia



Dane kontaktowe:

Advicero Nexia Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa
Polska
T: +48 22 378 17 10
E: office@advicero.eu
www.advicero.eu

Advicero is a member of Nexia International, an 
international network of independent accounting and 

consulting firms.

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano
Managing Partner
E: kklimkiewicz@advicero.eu


