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Szkolenie 

odbędzie się w 

godz 10:00-15:00 
 

 

 

Szanowni Państwo,  
 
W imieniu Partnerów ESO Audit  zapraszam Państwa do udziału w Szkoleniu które odbędzie się w 

formie ON-LINE 

Raportowanie schematów podatkowych w 2021 r.  
 

Szkolenie poprowadzą: dr Jarosław F. Mika - doradca podatkowy, doktor nauk 

ekonomicznych w specjalizacji finanse; doradca podatkowy, członek Rady 

Programowej Instytutu Cen Transferowych; autor publikacji książkowych z zakresu 

cen transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów administracji 

skarbowej; specjalizuje się z rozliczaniu transakcji finansowych oraz usługowych 

prowadzonych przez podmioty powiązane. 

 

Paweł Rosiński- doradca podatkowy. Starszy konsultant podatkowy w Instytucie 

Cen Transferowych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praktyk prawa podatkowego 

zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych, podatków międzynarodowych 

oraz podatku od nieruchomości; prelegent na szkoleniach z zakresu raportowania 

schematów podatkowych (MDR). 

Program szkolenia: 

1.  Informacje o schematach podatkowych - informacje wstępne. 

1.1. Podstawy prawne uregulowań MDR. 

1.2. Cele regulacji MDR. 

1.3. Zakres czynności objętych obowiązkiem raportowania. 

2.  Podmioty zobowiązane do przekazania informacji o schematach podatkowych. 

2.1. Promotor. 

2.2. Korzystający. 

2.3. Wspomagający.  

3. Rodzaje schematów podatkowych.  

        3.1. Schemat podatkowy. 

        3.2. Schemat podatkowy standaryzowany. 

        3.3. Schemat podatkowych transgraniczny. 

4. Przesłanki występowania schematów podatkowych. 

        4.1. Kryterium kwalifikowanego korzystającego. 

        4.2. Kryterium transgraniczne. 

        4.3. Kryterium głównej korzyści. 

5. Cechy rozpoznawcze. 

        5.1. Ogólna cecha rozpoznawcza. 

        5.2. Szczególna cecha rozpoznawcza. 

        5.3. Inna szczególna cecha rozpoznawcza. 

6. Raportowanie schematów podatkowych od 1 lipca 2020 r. 

        6.1. Terminy raportowania MDR wynikające z tarczy antykryzysowej 4.0. 

        6.2. Nowa struktura logiczna.   

        6.3. Pozostałe zmiany w przepisach MDR.  

7. Ponowne raportowanie schematów transgranicznych od 1 lipca 2020. 

        7.1. Terminy i zakres ponownego raportowania. 

        7.2. Zasady ponownego raportowania. 

        7.3. Raportowanie MDR-3. 

8. Przykłady działań, które nie rodzą obowiązku raportowania. 

9. Procedura wewnętrzna.  

       9.1. Podmioty zobowiązane do posiadania procedury wewnętrznej. 

       9.2. Elementy procedury wewnętrznej. 

10. Sankcje związane z niewypełnieniem obowiązków z zakresu MDR. 

      10.1. Sankcje administracyjne. 

      10.2. Sankcje karne skarbowe. 

11. Przykłady czynności/transakcji mogących stanowić schemat podatkowy. 

12. Instrukcja wypełniania informacji o schemacie podatkowym (MDR-1/MDR-3). 

 
Zapisy: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu to  480 zł od osoby (+23% VAT)  

W przypadku zgłoszenia udziału do 27 marca 2021 r.  obowiązuje promocyjna cena 400 zł od 

osoby (+23% VAT) 

Płatność za szkolenie należy uiścić na podstawie faktury. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie 

uczestnictwa do 6 kwietnia 2021 r. drogą poczty elektronicznej na adres:  eso@esoaudit.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 5 dni przed jego rozpoczęciem. 

   
   Licząc na spotkanie z Państwem,  

   pozostaję z wyrazami szacunku 

 

 

     Ewa Sowińska          
     Partner ESO Audit              
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