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■    NOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW (I OSÓB FIZYCZNYCH) 
 W ZAKRESIE RAPORTOWANIA

■    SANKCJE ZA NIEWYKONANIE OBOWIĄZKÓW
■    KONIECZNOŚĆ WDROŻENIA TZW. WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY  

WARSZAWA 
5 września 2019



Chcielibyśmy zaprosić Państwa na szkolenie, podczas którego omówimy rewolucyjne zmiany w prawie 
podatkowym, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. w zakresie raportowania schematów 
podatkowych (tzw. MDR). 

Nowe przepisy nakładają na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki w zakresie informo-
wania organów skarbowych o dokonywanych transakcjach (krajowych i transgranicz-
nych), a których niewypełnienie w określonym terminie (30 dni) jest zagrożone karą 
grzywny nawet do wysokości 21,6 mln PLN.

Na spotkaniu omówimy rodzaje transakcji (schematów), które podlegają raportowaniu, sposób ich 
identyfikacji i raportowania, a także wyjaśnimy kto i kiedy ma obowiązek wdrożenia tzw. procedury 
wewnętrznej, oraz co grozi za nie wypełnienie nowych obowiązków. 

RAPORTOWANIE 
SCHEMATÓW 

PODATKOWYCH 
(TZW. MDR)

5 WRZEŚNIA 
Centrum Konferencyjne 

Golden Floor Tower,  
ul. Chłodna 51, Warszawa

Do zobaczenia w trakcie warsztatów!
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9.45-10.00
■    OTWARCIE SPOTKANIA

10.00-10.30
■    CZYM JEST SCHEMAT PODATKOWY?
     (omówienie definicji na przykładach transakcji)

10.30-11.00
■    KTO I KIEDY JEST OBOWIĄZANY DO RAPORTOWANIA? 
     (kategorie podmiotów)

11.00-11.30
■    KTO POWINIEN WDROŻYĆ TZW. WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĘ? 

11.30-11.45
PRZERWA KAWOWA

11.45-12.30
■      ZA JAKI OKRES NALEŻY RAPORTOWAĆ TRANSAKCJE – CZY TRANSAKCJE  

W 2018 R. RÓWNIEŻ PODLEGAJĄ RAPORTOWANIU, CZY TYLKO TE TRANSAK-
CJE KTÓRE ZOSTAŁY ZAWARTE W 2019 R.? 

12.30-13.15
■    CO GROZI ZA NIEWYPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE:
 ■    RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH
 ■    WDROŻENIA „PROCEDURY WEWNĘTRZNEJ”.

13.15-14.00
OBIAD

14.00-14.45
■     JAK RAPORTOWAĆ?
  (przykład wypełnienia raportu za pośrednictwem strony internetowej  
      Ministerstwa Finansów)
 
14.45-15.00
■    DYSKUSJA I PODSUMOWANIE SPOTKANIA
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AGATA DZIWISZ 
/ADWOKAT, PARTNER, SZEF PRAKTYKI PRAWA PODATKOWEGO/

Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym w zakresie prawa podatkowego 
obejmującego m.in. podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych, po-
datek dochodowy od osób fizycznych (ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa w ramach 
transakcji międzynarodowych), czy też podatek od nieruchomości. Obejmuje to sprawy  
z zakresu tax compliance, planowania podatkowego, realizowania oraz nadzorowania au-
dytów podatkowych, czy też wdrażania ulg podatkowych (takich jak ulga na działalność 
badawczo-rozwojową). Doradzała podatkowo w szeregu transakcji na rynku nieruchomo-
ściowym oraz finansowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi dużych 
podmiotów gospodarczych z branży telekomunikacyjnej, energetycznej oraz deweloperskiej. 
Ponadto posiada bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w toku sporów podat-
kowych, w tym w ramach kontroli oraz postępowań podatkowych, a także w toku sporów 
sądowych oraz sądowo-administracyjnych. Przygotowuje i realizuje strategie procesowe. 
Przed dołączeniem do K&P Agata Dziwisz była przez 8 lat związana z kancelarią GWW Tax.

Kontakt:  +48 668 886 370 |  a.dziwisz@kochanski.pl

DR ANDRZEJ MALEC 
/DORADCA PODATKOWY, CERTYFIKOWANY KSIĘGOWY, PARTNER. SZEF PRAKTYKI 
EKONOMICZNYCH ZAGADNIEŃ PRAWA. EKSPERT DS. PODATKÓW ORAZ NIESTAN-
DARDOWYCH PROBLEMÓW PRAWNYCH BUSINESS CENTRE CLUB/

Dr Andrzej Malec doradza głównie w zakresie zagadnień prawnych wymagających spe-
cjalnej kompetencji ekonomicznej. Obejmuje to sprawy z zakresu prawa podatkowego 
 i bilansowego (zarówno PSR, jak i MSR), fuzji i przejęć, restrukturyzacji, wyboru efektywnej 
podatkowo struktury prowadzenia działalności, inwestowania i  przeprowadzania transak-
cji, kwestie związane z odszkodowaniami w obrocie gospodarczym (związek przyczynowy,  
wycena szkody) i inne. Pomaga też w zakresie planowania strategii procesowych. Zajmuje 
się również problematyką cen transferowych oraz analizą podatkową niestandardowych 
umów gospodarczych. Doradzał, między innymi, Klientom z sektora mediów, produktów 
szybko zbywalnych (FMCG), sektora farmaceutycznego, sektora motoryzacyjnego, budow-
lanego i  finansowego. Przed dołączeniem do zespołu K&P był m.in. członkiem zarządu,  
dyrektorem ds. finansowych i prawnych dużego holdingu z branży FMCG. Zasiada w radach 
nadzorczych kilku spółek. Pracę zawodową łączy z pracą naukową. Był m.in. rektorem jednej 
z uczelni niepublicznych.

Rekomendacje: Rekomendowany w dziedzinie Prawa Podatkowego przez Global Law 
Experts oraz Legal 500 EMEA.

Kontakt:  +48 660 765 920  |  a.malec@kochanski.pl
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TOMASZ WISIECKI
/ADWOKAT, DORADCA PODATKOWY, STARSZY PRAWNIK/

Tomasz Wisiecki posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, w  tym  
w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi i administracyjnymi. Zapewnia 
aktywne wsparcie w trakcie kontroli i sporów podatkowych, w tym również w zakresie odpo-
wiedzialności karnej skarbowej oraz w reprezentacji klientów w sądach administracyjnych. 
Doradzał podatkowo w szeregu transakcji na rynku kapitałowym i nieruchomościowym. 
Prowadził liczne projekty z zakresu restrukturyzacji oraz optymalizacji podatkowej z wyko-
rzystaniem zarówno polskich, jak i międzynarodowych rozwiązań. Ponadto Tomasz posiada 
doświadczenie w branży kolejowej, finansowej oraz FMCG, gdzie wspiera klientów w trakcie 
kontroli skarbowych, sądowych postępowań w zakresie prawa podatkowego, spraw karnych 
skarbowych i w odzyskiwaniu nadpłat podatku.

Kontakt:   +48 532 461 055 |  t.wisiecki@kochanski.pl




