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Obowiązki raportowania schematów podatkowych do Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej mogą dotyczyć zarówno klienta, jak i doradcy,
a także innych podmiotów i osób, również w przypadku, gdy nie posiadają
one miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium Polski.

Obowiązki MDR
Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy Ordynacji podatkowej (DzU z 2018 r.,
poz. 800 ze zm.) przewidują obowiązki raportowania schematów podatkowych do
Szefa KAS. Spełnienie ustawowych przesłanek przy opracowaniu, oferowaniu,
udostępnieniu lub wdrożeniu uzgodnienia lub zarządzaniu wdrażaniem uzgodnienia,
a także udzielaniu, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia
lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania,
udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia może wywołać
obowiązki informacyjne.
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Kary
Kodeks karny skarbowy za nieprzekazywanie informacji o schemacie podatkowym
przewiduje karę grzywny do 720 stawek dziennych, co w 2019 roku wynosi
21 600 000 zł.
Minister Finansów w Objaśnieniach podatkowych z dnia 31 stycznia 2019 r.
„Informacje o schematach podatkowych (MDR)” podkreślił, że instytucja raportowania
schematów podatkowych nie występowała dotychczas w polskim porządku prawnym,
co mogło spowodować opóźnienia w realizacji tych obowiązków. Z uwagi na to,
w przypadku prawidłowego wykonania opóźnionych obowiązków informacyjnych
w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r., opóźnienia te będą
traktowane jako przypadki mniejszej wagi. Oznacza to, że podlegać będą karze
grzywny za wykroczenie skarbowe, co w 2019 roku wynosi do 45 000 zł.

Procedura wewnętrzna
Ponadto osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, będące promotorami, zatrudniające promotorów lub faktycznie wypłacające
im wynagrodzenie, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów
o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych,
przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 000 000 zł,
wprowadzają i stosują wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania
niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach
podatkowych.
Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone karą do 10 000 000 zł.
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Pomagamy w analizie, czy planowane lub przyjęte rozwiązanie jest
schematem podatkowym podlegającym zgłoszeniu.
Przygotowujemy procedurę wewnętrzną i asystujemy przy jej wdrożeniu.
Mamy doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników w tym
zakresie.
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Stworzyliśmy zautomatyzowane narzędzie MDRscan, pomagające
przedsiębiorcom w identyfikacji schematów podatkowych podlegających
zgłoszeniu.

Informacje zawarte w tym materiale nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej prosimy o kontakt
ze wskazanym wyżej prawnikiem.
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