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XI Debata Podatkowa: Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Raportowanie schematów podatkowych (MDR – Mandatory 
Disclosure Rules) zostało zaproponowane przez Organizację 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach inicja-
tywy BEPS – Działanie nr 12 (ang. Base Erosion and Profi t Shi-
fting: erozja bazy podatkowej i przenoszenie zysków). W swoim 
założeniu miało ono zapewnić administracjom podatkowym 
możliwie szybki i pełny dostęp do informacji o potencjalnie 
agresywnym planowaniu lub nadużyciach podatkowych, jak 
również zniechęcać podatników oraz ich doradców do wdra-
żania uzgodnień mających na celu unikanie opodatkowania 
(efekt prewencyjny, behawioralny). Potrzeba zapewnienia au-
tomatycznej wymiany informacji na temat transgranicznych 
uzgodnień z zakresu potencjalnie agresywnego planowania 
podatkowego między państwami członkowskimi w celu za-
pewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego 
Unii Europejskiej zaowocowała wydaniem dyrektywy Rady UE 
2018/822 – dalej dyrektywa DAC 61. Polska dokonała transpozy-
cji regulacji unijnych jako jedno z pierwszych państw; przepisy 
MDR obowiązują w przeważającej części już od 1.01.2019 r. 
(w tym częściowo retrospektywnie).
W dniu 16.05.2019 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 
odbyła się XI Debata Podatkowa zorganizowana przez Instytut 
Finansów SGH przy współudziale SKN Doradztwa Podatkowego, 
poświęcona problematyce nowych obowiązków informacyjnych 
w obszarze raportowania schematów podatkowych (MDR)2.

1 Dyrektywa Rady 2018/822 z  25.05.2018 r. zmieniająca dyrektywę 
2011/16/UE w  zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji 
w  dziedzinie opodatkowania w  odniesieniu do podlegających zgłoszeniu 
uzgodnień transgranicznych (Dz.Urz. UE L 139, s. 1).

2 Debaty Podatkowe to projekt cykliczny przeprowadzany w formule otwar-
tej. Program obejmuje wystąpienie problemowe, głos ad vocem, dyskusję 

Z wykładem inauguracyjnym wystąpił Zastępca Dyrektora 
Departamentu Systemu Podatkowego dr Marcin Lachowicz, 
który m.in. podkreślił, że przepisy MDR stanowią element szer-
szej nowelizacji, mającej na celu uszczelnienie sytemu podatko-
wego, ukierunkowanej na nieetyczne zachowania podatników 
w sposób uzupełniający do innych już istniejących narzędzi 
(takich jak przykładowo klauzule antyabuzywne). Rekomen-
dacje proponowane w tym zakresie w skali międzynarodowej 
miały charakter wtórny w stosunku do zamierzeń Ministerstwa 
Finansów, ponieważ działania na szczeblu krajowym zostały 
podjęte w sposób równoległy3. To nie konieczność transpozycji 
przepisów dyrektywy DAC 6, lecz obserwacja obrotu gospo-
darczego stanowiły główną przesłankę wprowadzenia do pol-
skiego porządku prawnego obowiązku raportowania schema-
tów podatkowych. Dyrektor Lachowicz wskazał, że potrzeba 
uszczelnienia sytemu podatkowego była jasna dla każdego, 
kto zajmował się prawem podatkowym. Tytułem przykładu 
można wskazać niegdysiejszy dynamiczny wzrost zaintere-
sowania prowadzeniem działalności gospodarczej w  formie 
spółek komandytowo-akcyjnych, utrzymujący się do momen-
tu wprowadzenia zmian legislacyjnych ograniczających ko-
rzyści podatkowe (2014 r.). Innym przykładem jest praktyka 
nadużywania podatkowych grup kapitałowych – dalej PGK 
– do tworzenia struktur optymalizacyjnych z wykorzystaniem 
wewnątrzgrupowych darowizn. W  latach 2010–2016 z  łącz-
nej liczby 765 interpretacji wydanych na wniosek PGK ponad 

panelową oraz komentarze z  sali. Streszczenia dotychczasowych Debat 
są dostępne pod adresem internetowym: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/
struktura/IF/cykl_debat_podatkowych/Strony/default.aspx

3 Otwarte konsultacje podatkowe miały miejsce jeszcze w 2017 r., a więc 
przed opublikowaniem fi nalnej wersji dyrektywy DAC 6.
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Wystąpienie inauguracyjne dr. Marcina Lachowicza
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100 dotyczyło darowizn dokonywanych pomiędzy tworzącymi 
je spółkami (dla porównania – liczba deklaracji CIT-8A złożonych 
przez PGK w tym okresie nie przekroczyła 70). Ministerstwu 
Finansów przy wprowadzaniu przepisów MDR przyświecało 
zapewnienie zasad równej konkurencji dla wszystkich uczest-
ników rynku gospodarczego. Z kolei pojawiający się argument 
o nadmiernym pośpiechu we wprowadzaniu zmian nie znajduje 
uzasadnionych podstaw, ponieważ działania w tym zakresie 
były podejmowane w sposób systematyczny od 2017 r. Szyb-
sza, aczkolwiek jeszcze niepełna, implementacja dyrektywy 
DAC 6 umożliwiła skrócenie okresu raportowania schematów 
podatkowych w sposób retrospektywny. Obowiązek trans-
pozycji przepisów unijnych w sposób nie mniej restrykcyjny 
niż standard minimum wyznaczony przez dyrektywę DAC 6 
oznacza, że wprowadzenie progu de minimis (zob. ustawowe 
kryteria kwalifi kowanego korzystającego) względem schema-
tów transgranicznych okazało się niemożliwe, pomimo takiej 
chęci wyrażonej przez polskiego ustawodawcę.
Z głosem ad vocem wystąpiła dr Joanna Szlęzak-Matusewicz, 
Instytut Finansów SGH, doradca podatkowy, która dokonała 
analizy przepisów MDR w płaszczyźnie zarówno legislacyj-
nej, jak i aplikacyjnej, wskazując, że polskie przepisy w spo-
sób znaczny wykraczają poza standard minimum określony 
w dyrektywie DAC 6. Raportowaniu podlegają, oprócz sche-
matów transgranicznych, także schematy inne niż transgra-
niczne (w uproszczeniu: schematy krajowe), a  także liczne 
operacje gospodarcze o charakterze zwykłym lub powtarzal-
nym, w przypadku których korzyść podatkowa stanowi mało 
istotny czynnik decyzyjny lub które stanowią przykłady le-
galnej nieagresywnej optymalizacji podatkowej. Obowiązek 
raportowania został rozciągnięty także, choć w ograniczonym 
zakresie, na opodatkowanie pośrednie. Powyższe zdaje się stać 
w sprzeczności zarówno z ideą przyświecającą wprowadzeniu 
regulacji MDR na szczeblu unijnym, jak i z początkowymi za-
powiedziami Ministerstwa Finansów. Uzasadnienie do ustawy 
zmieniającej Ordynację podatkową wskazywało, że obowiązek 
raportowania ma dotyczyć głównie problemu agresywniej 
optymalizacji podatkowej i nadużyć. Jednocześnie przepisy 
czytane w sposób literalny mogą być przyczyną licznych wątp-
liwości natury interpretacyjnej, co może skłaniać podmioty 
do raportowania wpisujących się w szeroko zakrojone defi nicje 
ustawowe zwykłych czynności podejmowanych w ramach 
działalności gospodarczej. Przesłanki te może bowiem poten-
cjalnie wypełniać np. zadeklarowanie zaliczek uproszczonych, 
podjęcie działalności w specjalnej strefi e ekonomicznej czy 
chociażby zastosowanie podwyższonych, 50% kosztów uzys-
kania przychodów. Dr Szlęzak-Matusewicz wskazała na użycie 
pojęć nieostrych, zbyt ogólnych, niezdefi niowanych albo wa-
runkowych (przykładowo: podmiot działający rozsądnie czy 
zmiana zasad opodatkowania). W niektórych przypadkach 
kwestie wątpliwe są regulowane wyłącznie poprzez ich dopre-
cyzowanie w objaśnieniach, jednak brakuje podstawy prawnej, 
która mogłaby stanowić bufor bezpieczeństwa dla podmiotów 
zobligowanych do ich stosowania (jak przykładowo obowiązek 
weryfi kacji statusu kwalifi kowanego korzystającego). W oce-
nie dr Szlęzak-Matusewicz środek przyjęty przez polskiego 
ustawodawcę do realizacji celu zdaje się nie być adekwatny, 
a sankcje, jakkolwiek odstraszające, godzą w zasadę propor-
cjonalności. Regulacje dotyczą nie tylko dużych podmiotów 

z branży doradczej, lecz (ze względu na istniejące powiązania) 
także co najmniej 27.000 podmiotów (występujących w roli 
korzystających) z sektora średnich, małych i mikroprzedsię-
biorstw, a statystyki te będą jeszcze większe po uwzględnieniu 
przedsiębiorstw fi nansowych, promotorów i wspomagających. 
Dr Szlęzak-Matusewicz wskazała jednocześnie na następujące 
obszary kontrowersji:
•  naruszenie tajemnicy zawodowej (samodonos przy zgod-

nych z prawem, nieszkodliwych społecznie transakcjach);
•  pogodzenie roli wspomagającego z  zatrudnieniem u  ko-

rzystającego;
•  odpowiedzialność ponoszona przez biura rachunkowe 

(księgowe) i zasada ograniczonego zaufania w stosunku 
do klienta;

•  nieuzasadnione traktowanie podatnika z pozycji dominium;
•  tax compliance (szacowany przeciętny wzrost z  260  

do 334 godzin rocznie).

Jako pierwszy głos w dyskusji moderowanej przez dr. hab. Mar-
cina Jamrożego, prof. SGH, zabrał Paweł Satkiewicz, główny 
konsultant w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębior-
ców, doradca podatkowy. Podkreślił on, że ustawa z 6.03.2018 r. 
– Prawo przedsiębiorców4 daje Rzecznikowi MŚP możliwość 
wnioskowania do poszczególnych ministerstw o wydanie ob-
jaśnień prawnych, co uczyniono niezwłocznie [zob. wniosek 
z 1.03.2019 r. do Ministerstwa Finansów o objaśnienie prawne 
dotyczące informacji o schematach podatkowych (MDR) o obja-
śnienia prawne do ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa 
w świetle objaśnień podatkowych wydanych przez Ministerstwo 
Finansów „Informacje o schematach podatkowych (MDR)”]5 po 
wydaniu objaśnień podatkowych w zakresie przepisów MDR przez 
Ministerstwo Finansów. Zdaniem Pawła Satkiewicza doprecy-
zowanie przepisów MDR było i wciąż jest konieczne, ponieważ 
zarówno same przepisy, jak i wydane objaśnienia pozostawiają 
wciąż liczne wątpliwości interpretacyjne, a jednocześnie nadmier-
nie zwiększają obowiązki z zakresu tax compliance. Paweł Satkie-
wicz zwracał również uwagę na nieprawidłową implementację 
dyrektywy DAC 6 w zakresie schematów krajowych.
Dr Jakub Jankowski, przedstawiciel Związku Przedsiębiorców 
i Pracodawców, doradca podatkowy, zauważył, że regulacje 
MDR budzą liczne kontrowersje nie tylko w branży doradczej, 
lecz także w środowisku biznesowym, w tym wśród fi rm nale-
żących do sektora MŚP. Przykładowo, przygotowanie dla przed-
siębiorcy przez doradcę fi nansowego symulacji uwzględniającej 
skutki podatkowe różnych wariantów realizacji inwestycji może 
stanowić udostępnienie schematu podatkowego. Wynika to ze 
zbyt szerokiej defi nicji uzgodnienia, która pokrywa bardzo wiele 
zwykłych czynności gospodarczych. Praktycznym skutkiem 
tych przepisów może być raportowanie Szefowi KAS transakcji 
handlowych, które nie mają nic wspólnego z unikaniem opo-
datkowania. W wielu sytuacjach przedsiębiorcy będą proszeni 
przez różne fi rmy doradcze o złożenie oświadczenia o swoim 
stanie majątkowym swoim i/lub swoich krewnych (podmio-
ty powiązane na gruncie ustaw o podatkach dochodowych) 
w celu weryfi kacji statusu kwalifi kowanego korzystającego. 

4 Dz.U. poz. 646 ze zm.
5 Złożony wniosek jest dostępny do wglądu pod adresem internetowym 

https://rzecznikmsp.gov.pl/dokumenty/ (dostęp: 30.05.2019 r.).
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Rozwiązanie takie jest czymś niespotykanym w normalnych 
relacjach biznesowych i powoduje uzasadnione wątpliwości 
ze strony przedsiębiorców, którzy nie znają szczegółowych 
obowiązków w zakresie MDR, zwłaszcza, że obowiązek ten nie 
wynika bezpośrednio z treści przepisów Ordynacji podatkowej, 
lecz niezwykle kazuistycznych objaśnień MDR. Dr Jankowski 
podkreślił, że MDR niewątpliwie ułatwia administracji skarbo-
wej przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej, 
jednakże do dyspozycji polskiego ustawodawcy pozostają 
również inne, jeszcze niewyczerpane narzędzia, które pozwoli-
łyby na osiągnięcie podobnego efektu, np. poprzez modyfi kację 
zakresu obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych podatni-
ków. Przywrócenie deklaracji miesięczych dla celów podatku 
dochodowego od osób prawnych, czy  wprowadzienie „podat-
kowego rachunku zysków i strat” (tzw. „przejściówka”) jako 
obligatoryjnego elementu sprawozdania fi nansowego, mogłoby 
przynajmniej częściowo ograniczyć potrzebę wprowadzenia 
MDR o tak ingerencyjnym charakterze (w szczególności poprzez 
ograniczenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego MDR. 
Następnie głos w dyskusji zabrał dr Wojciech Sztuba, Prezes 
Zarządu IFA Poland, Partner Zarządzający TPA Poland, który zgłosił 
wątpliwości co do tego, że polskie regulacje kontrastują z działa-
niami wprowadzonymi w innych państwach UE. Mechanizm te-
stowany przez Ministerstwo Finansów od wielu już lat w zakresie 
innych narzędzi (jak przykładowo klauzula GAAR czy sankcje VAT) 
przynosi dobre efekty z perspektywy fi skalnej. Pomimo jednak 
dynamicznego rozwoju nowoczesnych narzędzi statystycznych 
i analitycznych (oraz szeroko rozumianego obszaru Big Data), 
a także zwiększającej się liczby kontroli podatkowych o charak-
terze ukierunkowanym (celowanym) na konkretne nadużycia, nie 
widać koncentracji działań MF na wyposażeniu aparatu skarbo-
wego w odpowiednie kompetencje i narzędzia informatyczne, lecz 
raczej na wprowadzaniu przepisów normatywnych o charakterze 
odstraszającym, które dotkliwie sankcjonują nie tylko agresywne 
działania optymalizacyjne, lecz także zwykłe błędy podatników. 
Powyższe ma swoje konsekwencje dla rynku, ponieważ wciąż 
rośnie ryzyko podatkowe prowadzonej działalności gospodarczej, 
a jednocześnie zmienia się rola doradców podatkowych w ob-
rocie gospodarczym. Dr Sztuba podkreślił również, że dążenie 
do uszczelnienia sytemu podatkowego, jakkolwiek słuszne, zaczy-
na przekraczać pewne granice i tym samym naruszać konkuren-
cyjność polskiej gospodarki na tle innych krajów UE. Przykłado-
wo, uzgodnienie z klientem co do zakresu zastosowania regulacji 
MDR trzeba poczynić już na etapie ofertowania, co w praktyce 
często wstrzymuje proces decyzyjny. Przyjęta przez polskiego 

ustawodawcę polityka legislacyjna niekoniecznie będzie dla Pol-
ski rozwiązaniem optymalnym w perspektywie długookresowej.
Wypowiedź przedstawicielki Mazowieckiego Oddziału Krajowej 
Izby Doradców Podatkowych Renaty Miązek, menedżer w EY, kon-
centrowała się wokół oceny sankcji związanych z niedopełnieniem 
obowiązków MDR. Szczególnie dotkliwe są kary nałożone na profe-
sjonalnych pełnomocników. Wprowadzone sankcje mają charakter 
osobisty, a więc występuje tu pewna rozbieżność pomiędzy tym, 
na kogo w sensie formalnym obowiązki są nakładane (na spółkę 
doradztwa podatkowego) a osobami ponoszącymi faktyczną od-
powiedzialność majątkową za ewentualne zaniedbania (konkretne 
osoby zaangażowane w realizację, udostępnienie czy wdrożenie 
schematu, w tym pełnomocnicy w sprawach podatkowych, księgo-
wi). Sankcje są nieproporcjonalne, biorąc pod uwagę, że mogą one 
zostać nałożone także w sytuacji braku zaraportowania określonych 
zdarzeń gospodarczych, które nie wiążą się z uzyskaniem istotnej 
korzyści podatkowej. Wiele pytań pozostaje wciąż bez odpowiedzi, 
przykładowo – jak daleko należy rozciągać odpowiedzialność osobi-
stą w odniesieniu do konkretnego schematu, ile osób może zostać 
pociągniętych do odpowiedzialności z tytułu jednego uzgodnienia 
oraz czy taką odpowiedzialność ponoszą również członkowie zarzą-
du, którzy nie mają styczności ze sprawami fi nansowo-księgowymi 
spółki. Wciąż nie jest jasne, czy do zgłoszenia schematu niezbędny 
jest podpis elektroniczny wszystkich członków zarządu. Samorząd 
doradców podatkowych wierzy, że współpraca z Ministerstwem 
Finansów w zakresie doprecyzowania przepisów oraz ewentual-
nego łagodzenia sankcji jest możliwa.
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