
NOWE OBOWIĄZKI W ZAKRESIE RAPORTOWANIA 
SCHEMATÓW PODATKOWYCH OD 2019 ROKU



O szkoleniu

Aby pomóc Państwu przygotować się na nadchodzące zmiany zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym eksperci kancelarii 
Sadkowski i Wspólnicy omówią najważniejsze konsekwencje wynikające ze zmian w zakresie MDR, które weszły w życie 1 stycznia 
2019 roku, w tym m.in.:

• na czym polegają i kogo dotkną zmiany
• jakie nowe obowiązki wprowadza ustawa
• co zmiany oznaczają dla zarządów spółek, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, biegłych rewidentów, notariuszy 
oraz osób odpowiedzialnych za podatki
• jak ograniczyć ryzyko dla powyższych osób
• jakie kroki należy podjąć aby przygotować się do zmiany i przygotować struktury wewnętrzne do nowych obowiązków raportowych.

Sankcją za brak raportowania lub raportowanie po terminie są nawet wielomilionowe kary finansowe oraz 
odpowiedzialność karno-skarbowa, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej a nawet utrata uprawnień 
do wykonywania zawodu zaufania publicznego.



ANETA DROSIK, RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY

Aneta jest radcą prawnym i doradcą podatkowym oraz Dyrektorem Działu Prawa Podatkowego w kance-
larii Sadkowski i Wspólnicy. Posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z zakresu prawa 
gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami 
doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także 
z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach 
restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, 
zarówno krajowych jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców 
z różnych branż. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczą cych zarówno bieżących kwestii 
podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych  (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej 
oraz Portalu Finan sowo – Księgowym).

Aneta Drosik jest także doświadczonym wykładowcą, ma  za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu 
prawa podatkowego i gospodarczego, w tym z zakresu cen transferowych, restrukturyzacji podmiotów 
gospodarczych, procedur podatkowych oraz bieżących zmian w przepisach.

Prelegenci

ANNA KULESZYŃSKA, RADCA PRAWNY, DOKTOR NAUK PRAWNYCH

Anna jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych. Specjalista z zakresu prawa podatkowego. Posiada 
kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze postępowań i wydawaniu opinii w zagadnieniach dotyczących 
podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, jak też zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i 
podatkowego. Z licznymi sukcesami reprezentuje klientów przed organami podatkowymi, w toku kontroli 
skarbowej i podatkowej na wszystkich szczeblach toczących się postępowań. Brała udział w szeregu pro-
jektów restrukturyzacyjnych, dotyczących bieżącej działalności podatników. Brała również udział i prowa-
dziła wiele przeglądów podatkowych. Jest autorem kilkunastu publikacji prasowych dotyczą cych zagadnień 
podatkowych.

Jako doświadczony trener z zakresu prawa podatkowego,  ma za sobą nie tylko dziesiątki kursów i szkoleń, 
ale wykładała także na wielu renomowanych uczelniach w Polsce, w tym w Górnośląskiej Wyższej Szkole 
Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, a także pracowała w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Gór-
niczej na stanowisku adiunkta.

TOMASZ GŁOZOWSKI, PRAWNIK

Prawnik oraz członek zespołu Prawa Podatkowego w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. Specjalizuje się 
w prawie podatkowym oraz  prawie spółek handlowych. Jego działalność zawodowa koncentruje się na do-
radztwie bieżącym oraz transakcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów tworzenia, przekształ-
cania, łączenia, podziału oraz likwidowania podmiotów gospodarczych. W swojej karierze asystował przy 
wielu projektach restrukturyzacyjnych, fuzjach i przejęciach, pod okiem doświadczonych specjalistów. Po-
siada również kilkuletnie doświadczenie w zakresie wdrażania procedur podatkowych oraz due dilligance.

Podczas swojej kariery współpracował również z firmami zaangażowanymi w międzynarodowy obrót towa-
rowy, w tym z największymi krajowymi producentami, importerami i eksporterami, wiodącmi podmiotami 
branży TSL oraz przedsiębiorstwami sektora finansowego.

Organizator szkoleń, wykładów i konferencji o tematyce podatkowej oraz prowadzący. Autor publikacji 
z zakresu prawa podatkowego.



Program wydarzenia

1. SCHEMAT PODATKOWY – KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK RAPORTOWANIA?     
• rodzaje schematów podlegające zgłoszeniu,
• obsługa prawna oraz doradztwo a obowiązek raportowania,
• restrukturyzacje spółek a schematy podatkowe,
• obowiązek raportowania dla osób pośredniczących przy wprowadzaniu, opracowywaniu, organizowaniu, udostępnianiu  
 lub schematu podatkowego,
• czy każdy schemat podatkowy należy raportować?

2. NA KIM SPOCZYWA OBOWIĄZEK RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH?
• definicja „promotora” obowiązki,
• pojęcie podmiotu „korzystającego” oraz jego obowiązki,
• podmiot „wspomagający” – kim jest, do czego jest zobowiązany,
• odpowiedzialność „wspomagającego” będącego biegłym rewidentem, notariuszem, księgowym, dyrektorem finansowym  
 lub bankiem,
• przypadki, kiedy „promotor” może odstąpić od obowiązku raportowania.

3. TERMINY I SPOSÓB RAPORTOWANIA
• obowiązek raportowania zdarzeń dokonanych w 2018 roku,
• terminy na złożenie schematów,
• zakres informacji, które należy przekazać Szefowi KAS,
• czym jest NSP – numer schematu podatkowego.

4. PRAKTYCZNE ASPEKTY RAPORTOWANIA SCHEMATÓW
• jak efektywnie raportować schematy podatkowe,
• przesłanki przesądzające o uznaniu uzgodnienia za schemat podatkowy,
• właściwe opisanie zdarzenia stanowiącego schemat podatkowy,
• przykłady zastosowania schematów podatkowych.

5. OBOWIĄZEK WDROŻENIA PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH
• na kim spoczywa obowiązek wdrożenia szczegółowych procedur raportowania,
• w jaki sposób sformułować treść procedur, aby zabezpieczyć się przed sankcjami?
• praktyczne aspekty opracowania procedur wewnętrznych.

6. SANKCJE Z TYTUŁU NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU RAPORTOWANIA
• odpowiedzialność za brak raportowania lub niewłaściwe poinformowanie Szefa KAS,
• zakres kar przewidzianych za naruszenie przepisów,
• szczególny rodzaj sankcji za brak wdrożenia procedur wewnętrznych.

7. ZMIANY W ZAKRESIE KLAUZULI O UNIKANIU OPODATKOWANIA ORAZ WPROWADZENIE DODATKOWEGO 
    ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO (ZARYS)

• nowe uregulowanie kwestii „unikania opodatkowania” oraz „korzyści podatkowej”,
• zakres zastosowania klauzuli,
• procedura zastosowania klauzuli,
• opinia zabezpieczająca oraz interpretacja podatkowa – efektywność ich zastosowania.

Podczas wydarzenie odbędzie się lunch oraz przerwy kawowe w czasie których będzie możliwość networkingu.

CENA SZKOLENIA:
• 1 zgłoszenie: 650 zł netto (650 zł + 23% VAT = 799,50 zł brutto)
• 2 i 3 zgłoszenia: 600 zł netto (600 zł + 23% VAT = 738 zł brutto)
• 4 i więcej: 500 zł netto (500 zł + 23% VAT = 615 zł brutto)

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, lunch 
oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia.



Kilka słów o Kancelarii

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy zapewnia obsługę prawną opartą przede wszystkim na specjalizacji prawników wchodzą-
cych w skład jej zespołu. Wspólna praca funkcjonujących w ramach Kancelarii działów prawnych pozwala na realizację zadań 
z wielu gałęzi prawa z jednoczesnym zapewnieniem najwyższej jakości świadczonych usług. 

Nasz zespół to doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi. Współpracujemy w profesorami uniwersyteckimi, 
biegłymi rewidentami, kancelariami notarialnymi. Of counsel naszej kancelarii są profesorowie uniwersyteccy –  wybitni spe-
cjaliści, uznane autorytety z danych dziedzin prawa, którzy merytorycznie wspomagają pracę działów prawnych kancelarii, 
a także wraz z dyrektorami działów sporządzają opinie prawne.

KANCELARIA ŚWIADCZY USŁUGI PRAWNE Z ZAKRESU WIELU DZIEDZIN PRAWA 
W RAMACH NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁÓW PRAWNYCH:

• Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego
• Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego
• Dział Międzynarodowego Planowania Podatkowego
• Dział Prawa Pracy
• Dział Prawa Własności Intelektualnej
• Dział Prawa Podatkowego
• Dział Prawa Karnego
• Dział Prawa Administracyjnego
• Dział Prawa Zamówień Publicznych
• Dział Prawa Rynku Kapitałowego
• Dział Prawa Imigracyjnego
• Departament Rozwoju i Doradztwa Biznesowego
• Działa Prawa Energetycznego
• Prawo Medyczne
• Dział Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Postępowania Egzekucyjnego

Kancelaria prowadzi wraz z największymi firmami szkoleniowymi w Polsce szkolenia dedykowane w szczególności przedsię-
biorcom, w tym kadrze menedżerskiej i członkom organów zarządzających. 

Tematyka szkolenia jest precyzyjnie dostosowana do wymagań i potrzeb Klienta, przy czym najczęściej prowadzone szkolenia 
dotyczą problematyki kontraktów handlowych, windykacji należności, zagadnień z zakresu prawa pracy, prawa spółek oraz 
prawa podatkowego. Szkolenia prowadzone są przez prawników posiadających wysoce wyspecjalizowaną wiedzę 
prawniczą i doświadczenie z danej dziedziny.



Kontakt:

00-131 Warszawa
ul. Grzybowska 4, lok. U-7A

tel. +48 22 692 74 31
fax. +48 22 826 00 49

e-mail: kancelaria@siw.pl

www.siw.pl

Kontakt w sprawie szkoleń:

tel.: +48 22 692 74 31
kom.: +48 511 249 206

e-mail: szkolenia@siw.pl
e-mail: k.sudol@siw.pl

Zarezerwuj szkolenie online poprzez 
formularz zgłoszeniowy na stronie siw.pl


