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Mandatory Disclosure Rules (MDR)
Zasady ujawniania informacji o schematach podatkowych. 

Praktyczne aspekty stosowania regulacji MDR.

Prowadzący:

Tomasz Jankowski Partner, Paczuski & Taudul

Data:
11 kwietnia 2019

Miejsce:
Hotel Bristol, Warszawa



CEETA

CEETA specjalizuje się w organizacji najwyższej klasy 
warsztatów szkoleniowych, seminariów, wykładów i kon-
ferencji z zakresu rynków finansowych w krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej. 

Od 2003 roku zrealizowaliśmy ponad 500 zaawansowa-
nych merytorycznie, eksperckich sesji szkoleniowych 
i semianariów. Współpracujemy ze środowiskiem eks-
perckim z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych.  

Ponad 10 000 osób wzięło udział w wydarzeniach orga-
nizowanych przez nasz zespół. Wsłuchujemy się w 
opinie naszych klientów, stale śledzimy tendencje oraz 
funkcjonowanie interesujących nas obszarów 
tematycznych i staramy się wychodzić naprzeciw 
oczekiwaniom uczestników rynku stawiając reputację i 
doskonałość za priorytet.
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TOMASZ JANKOWSKI

jest absolwentem Instytutu Studiów Międzynarodo-
wych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od początku swojej 
kariery zawodowej związany jest z Kancelarią  Paczuski 
& Taudul. 

Tomasz specjalizuje się w doradztwie podatkowym z 
zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, w 
tym w szczególności w doradztwie z zakresu cen trans-
ferowych. 

W swojej codziennej pracy zawodowej jest zaangażo-
wany w świadczenie usług  rzecz podmiotów z 
sektora finansowego, firm z branży energetycznej oraz 
spółek FMCG. 

Tomasz posiada szerokie doświadczenie w zakresie 
przygotowywania dokumentacji cen transferowych dla 
podmiotów reprezentujących rozmaite sektory rynku. 

W swojej karierze zawodowej sporządził kilkaset pro-
jektów dokumentacji cen transferowych dla transakcji z 
podmiotami powiązanymi, brał również udział w przy-
gotowywaniu wielu analiz typu benchmark.



Program:

1. Cel regulacji MDR

2. Przedmiot raportowania

• Schemat podatkowy, schemat transgraniczny
i schemat standaryzowany;

• Definicja uzgodnienia;

• Definicja korzyści podatkowej;

• Ogólna cecha rozpoznawcza, szczególna cecha
rozpoznawcza, inna szczególna cecha
rozpoznawcza;

• Kryterium kwalifikowanego korzystającego.

3. Podmioty zobligowane do raportowania
– obowiązki

• Promotor (obowiązki informacyjne, udostępnienie
oraz wdrażanie schematu podatkowego, tajemnica
zawodowa, więcej niż jeden promotor,
raportowanie kwartalne);

• Korzystający (obowiązki informacyjne, więcej
niż jeden  korzystający, MDR-3);

• Wspomagający (obowiązki – schemat
postępowania, odpowiedzialność względem
zlecającego, raportowanie kwartalne).

4. Ujawnianie oraz przekazywanie informacji
o schematach podatkowych

• Zakres danych podlegających ujawnieniu
w informacji o schemacie podatkowym;

• Zawiadomienie dotyczące schemat
u podatkowego (MDR-2);

• Informacja korzystającego o schemacie
podatkowym (MDR - 3);

• Kwartalna informacja o udostępnieniu
schematu standaryzowanego (MDR-4).

5. Numer schematu podatkowego (NSP)

• Potwierdzenie nadania NSP;

• Obowiązki związane z NSP.

6. Procedura wewnętrzna

• Kto jest zobowiązany do posiadania
procedury wewnętrznej?

• Jaki jest cel posiadania procedury wewnętrznej?

• Konsekwencje niewprowadzenia procedury
wewnętrznej.

7. Sankcje

• administracyjne z tytułu nieprowadzenia
procedury wewnętrznej wymierzane na podstawie
Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA);

• przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym (KKS).

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00 i kończą się 

ok. 17:00. W trakcie zaplanowano dwie przerwy kawowe i lunch.



Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych 
przez firmę CEETA Central and Eastern Europe Training Advisory 
w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty w 14 dni od dnia 
otrzymania faktury na konto CEETA Central and Eastern Europe 
Training Advisory.

W przypadku rezygnacji prosimy o kontakt najpóźniej dwa tygo-
dnie przed rozpoczęciem seminarium. Zgłoszenie rezygnacji po 
termienie wiąże się z poniesieniem pełnej opłaty jak za uczestnic-
two. Istnieje możliwość zastępstw.

CEETA zast zega sobie prawo do zmiany daty, prowadzących 
oraz odwołania seminarium w razie nieprzewidznianych 
wcześniej i niezależnych od organizatora okoliczności.

SPOSÓB PŁATNOŚCI:
Przelew bankowy
mBank S.A.
Nr konta: 31 1140 2017 0000 4102 1305 4 92

FAKTURA:
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT,

________________________nasz nr NIP 
i upoważniamy firmę CEETA - Central and
Eastern Europe Traning Advisory do
wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikiem VAT.

Wyrażamy zgodę na wystawienie i przesyłanie
faktury w formie elektronicznej:

______________________TAK na adres: 

NASZ ADRES:
ul. Grzybowska 4/217, 00-131 Warszawa
tel.: 22 

Prosimy wypełnić formularz i przesłać na adres:

registration@ceeta.pl 

Data:
     11 kwietnia 2019

Miejsce:
     Hotel Bristol, Warszawa

cena: 
     1 600 PLn + Vat
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