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Pytania i odpowiedzi oraz kontakt
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z realizacją Programu Współdziałania
26.07.2021

Wybierz pytanie
1. Czy zostanie doprecyzowany katalog procedur i opisów procesów, które będą spełniać warunek skuteczności i
adekwatności, o których mowa w art. 20u. pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa?
2. Przez kogo i na jakich zasadach będzie ustalane, które zagadnienia podatkowe należy uznać, za mogące stać się źródłem
sporu z organem podatkowym?
3. Czy przez „korzyść podatkową” należy rozumieć tylko korzyść wskazaną w art. 3 pkt 18 ustawy Ordynacja podatkowa, czy
również sytuacje wskazane w art. 86a. § 1 pkt 4 lit. a i b ustawy Ordynacja podatkowa?
4. Czy zgodnie z art. 20u. pkt 4 ustawy Ordynacja podatkowa, istotne informacje mogące mieć wpływ na uzyskanie korzyści
podatkowej dotyczą czynności, które są podejmowane głównie w celu uzyskania korzyści podatkowej, czy dotyczą również
sytuacji podejmowanych w toku normalniej działalności gospodarczej, których skutkiem „pobocznym” może być uzyskanie
korzyści podatkowej?
5. Jakiego etapu czynności mogących skutkować powstaniem korzyści podatkowej obejmuje obowiązek zgłoszenia informacji
Szefowi KAS? Czy dotyczy to realizacji czynności, faktu przygotowania do niej, planowania konkretnych czynności, rozważań
nad podjęciem czynności w bliżej nieokreślonej przyszłości?
6. Na jakich zasadach Szef KAS będzie dostosowywał formę i częstotliwość działań wery kujących poprawność wykonywania
przez podatnika obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego?
7. Czy brak zawarcia porozumienia podatkowego w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego oznacza
każdorazowo obowiązek przyjęcia stanowiska prezentowanego przez KAS?
8. Czy porozumienie podatkowe w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego będzie chronić podatnika również po
zakończeniu umowy o współdziałanie z Szefem KAS?
9. Czy niezależny audytor powinien spełniać szczególne, konkretne warunki (np.: liczba doradców, poziom przychodów,
minimalny okres prowadzenia przez niego działalności itp.)?
10.
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Czy brak obowiązku przekazywania Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych innych niż transgraniczne w
związku z zawarciem umowy o współdziałanie, powoduje całkowity brak obowiązku analizowania przez korzystającego czy
uzgodnienia inne niż transgraniczne spełniają de nicję schematu podatkowego, zgodnie z art. 86a §1 pkt 10 ustawy
Ordynacja podatkowa?
11. Czy w przypadku wystąpienia uzgodnienia spełniającego de nicję schematu podatkowego innego niż transgraniczny,
podatnik (korzystający) będzie zobowiązany do przekazania takiej informacji Szefowi KAS zgodnie z zasadami współpracy,
jednak nie będzie musiał składać formularza MDR-1?
12. Do jakich uzgodnień (okresu ich powstania) znajduje zastosowanie art. 86a § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa ?
13. Czy w przypadku planowanego podpisania umowy o współdziałanie podatnik powinien złożyć, jako korzystający,
informacje o schemacie podatkowym MDR-1?
14. Czy w przypadku, gdy podatnik, przed dniem zawarcia umowy o współdziałanie, zgłosił informację o schemacie
podatkowym MDR-1, to czy po zawarciu umowy o współdziałanie będzie miał obowiązek składania informacji o
zastosowaniu schematu podatkowego MDR-3?

Kontakt
Nie możesz znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie?
W zakresie pytań dotyczących Programu Współdziałania, w tym m.in. wniosku o zawarcie umowy o współdziałanie oraz
kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy – napisz do zespołu odpowiedzialnego za realizację Programu, na adres:
program.wspoldzialania@mf.gov.pl.
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