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RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH (MDR) 

Obowiązek ponownego zaraportowania schematów transgranicznych 

Przypominamy, że w dniu 31.12.2020 r.minął dla promotorów termin ponownego 
raportowania, schematów transgranicznych, jeśli pierwszej czynności związanej z 
wdrażaniem schematu dokonano w okresie od 26.06.2018 r. do 30.06.2020 r. Dla 
korzystających termin ten mija w dniu 31.01.2021 r. Czyli obowiązek ponownego raportowania 
dotyczy tych spośród schematów transgranicznych, co do których podjęto, w ww. okresie, 
czynności związane z ich wdrożeniem. 

Należy pamiętać, że z art. 86b § 1, art. 86c § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa 
(dalej: ,,u.o.p.”) wynika, że przekazanie przez promotora informacji MDR-1 o schemacie 
podatkowym eliminuje obowiązek złożenia takiego zawiadomienia przez korzystającego. 
Dopiero gdyby promotor nie przekazał MDR-1, bez względu na to czy zaniechał złożenia 
legalnie ze względu na wiążącą go tajemnicę zawodową czy uchybił ciążącemu na nim 
obowiązkowi, informację taką składa korzystający. 

W wyjaśnieniach zamieszczonych na Portalu Podatkowym (link), w odpowiedzi na pytanie: 
Czy istnieje możliwość zwolnienia innego podmiotu z obowiązku przekazania 
informacji w zakresie tego samego schematu podatkowego transgranicznego w 
Polsce, wobec którego promotor z państwa członkowskiego UE innego niż Polska, 
wykonał już obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym 
transgranicznym w państwie członkowskim UE, w którym ma siedzibę? , wskazano, 
że zasadniczo takie zwolnienie istnieje. Przy czym: warunkiem skorzystania ze zwolnienia z 
obowiązku przekazania informacji o tym samym schemacie podatkowym transgranicznym w 
Polsce jest wykonanie przez promotora z państwa członkowskiego UE innego niż Polska, 
obowiązków przekazania informacji o schemacie podatkowym transgranicznym w państwie 
członkowskim UE, w którym ma siedzibę. Dodatkowo, podmiot zwolniony w Polsce z 
obowiązku przekazania informacji o tym samym schemacie podatkowym transgranicznym, 
powinien posiadać dowód dokonania czynności informacyjnych przez promotora z innego 
państwa członkowskiego UE. Posiadanie dowodu jest niezbędne w celu udowodnienia przed 
Szefem KAS, że dana informacja o schemacie podatkowym transgranicznym została 
poprawnie przekazana właściwym organom w innym państwie członkowskim UE, zgodnie z 
obowiązującymi tam przepisami. Polski podmiot zobowiązany jest do weryfikacji treści danego 
dowodu w zakresie zgodności z polskimi regulacjami MDR, złożonej przez podmiot z innego 
państwa członkowskiego UE informacji o schemacie podatkowym transgranicznym. W 
przypadku zaistnienia istotnych różnic w zakresie treści przedmiotowej informacji, może 
powstać obowiązek złożenia dodatkowej informacji o tym schemacie podatkowym 
transgranicznym również w Polsce. Obowiązku tego dokonuje się na formularzu MDR-1. 

Inne terminy raportowania  

 Schematy transgraniczne udostępniane lub wdrażane w okresie pandemii do dnia 
31.12.2020 r.:  30-dniowy termin na złożenie informacji MDR-1 rozpoczął bieg w dniu 
01.01.2021 r. 

 Jeśli korzystający dokonywał jakichkolwiek czynności będących elementem schematu lub 
uzyskiwał z niego korzyść podatkową do 31.12.2020 r., to jest zobowiązany do złożenia 
MDR-3 do dnia 30.04.2021 r. 
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Kto podpisuje MDR-3 

Niezależnie od działania promotora każdy 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 MDR-3 (art. 86j § 1 u.o.p.).   

Z dniem 01.07.2020 r. został uchylony bardzo istotny dla spółek komandytowych § 5 w art. 86j 
u.o.p. mówiący o tym, że w przypadku podatników będących jednostkami organizacyjnymi 
niemającymi osobowości prawnej podatnicy składają – w terminie złożenia deklaracji 
podatkowej dotyczącej okresów rozliczeniowych, których dotyczy ten schemat – oświadczenie 
według ustalonego wzoru, w którym wszyscy uprawnieni do reprezentacji, a w przypadku 
spółek niebędących osobami prawnymi także wspólnicy posiadający co najmniej 10% udziału 
w zyskach spółki niebędącej osobą prawną, poświadczą prawdziwość danych zawartych w 
informacji. W aktualnym stanie prawnym również w przypadku spółek komandytowych MDR-3 
podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji [art. 86j § 4 pkt 3) u.o.p.]. Oznacza to, że 
jeżeli zarząd (w przypadku spółki komandytowej zarząd komplementariusza, który jest 
uprawniony do reprezentowania spółki komandytowej) jest wieloosobowy, a sposób 
reprezentacji został tak określony w umowie spółki, że każdy członek zarządu może 
działać jednoosobowo, to wystarczające będzie podpisanie MDR-3 przez jednego 
członka zarządu.Informacja MDR-3 nie może być podpisana przez prokurenta. 

Wypłata dywidendy vs. schemat podatkowy   

Przypadki, kiedy możemy mieć do czynienia ze schematem podatkowym, obejmują również 
transakcje, w których zastosowanie mają umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 
(dalej: ,,UPO”) lub zwolnienia podatkowe przewidziane w polskich przepisach. Transakcje te 
trzeba raportować, jeżeli hipotetyczny podatek, który zostałby pobrany przez płatnika – gdyby 
nie miały zastosowania UPO lub zwolnienia podatkowe przewidziane w ustawodawstwie 
krajowym (na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po spełnieniu 
określonych warunków z WHT mogą być zwolnione dywidendy, odsetki oraz należności 
licencyjne) – przekraczałby 5 mln zł w trakcie roku kalendarzowego [art. 86a § 1 pkt 1) lit. b) 
u.o.p]. W przypadku wypłat podlegających podatkowi u źródła (WHT), aby ocenić, czy 
wskazana inna szczególna cecha rozpoznawcza ma zastosowanie, należy ustalić, jaka byłaby 
hipotetyczna wartość podatku, który pobrałby płatnik. W konsekwencji, ponieważ stawka WHT 
z ustawy o CIT wynosi 19% lub 20%, to jeżeli hipotetyczna wysokość wypłat wynikająca z 
danego uzgodnienia, a takim uzgodnieniem będzie również uchwała o wypłacie dywidendy, 
w wysokości co najmniej 25 mln zł, to uzgodnienie to powinno zostać zaraportowane jako 
schemat podatkowy do Szefa KAS. Należy pamiętać, że w tym przypadku kwotę 
hipotetycznego niepobranego podatku w wysokości 5 mln zł należy szacować dla 
jednego uzgodnienia, a nie jednego kontrahenta.  

 

 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.  


