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OBOWIĄZEK INFORMOWANIA ORGANÓW PODATKOWYCH O AGRESYWNYM 
PLANOWANIU PODATKOWYM 

 
 

Informujemy Państwa, iż obecnie w Ministerstwie Finansów trwają prace legislacyjne, 

których celem jest wdrożenie w polskim prawie zaproponowanego przez Komisję Europejską 

(dalej: KE) projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie 

obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu 

do raportowanych uzgodnień transgranicznych. 

KE przedstawiła propozycję nowych, rygorystycznych regulacji nakładających na podatników 

i ich pośredników (w tym doradców podatkowych, prawników, banki) obowiązek ujawniania 

organom podatkowym informacji dotyczących uzgodnień w przedmiocie potencjalnie 

agresywnego planowania podatkowego. 

W związku z tym, iż obecne struktury optymalizacyjne charakteryzują się dużą złożonością  

i stale ewoluują, odstąpiono od zdefiniowania pojęcia „agresywnego planowania 

podatkowego”. Obowiązkiem raportowania zostaną objęte te schematy planowania 

podatkowego, których cechy będą wyraźnie wskazywały na unikanie opodatkowania lub 

nadużycia. KE opracowała katalog tzw. „cech rozpoznawczych”, które determinują uznanie 

schematu planowania podatkowego za agresywny. Oznacza to, iż w sytuacji, gdy dany 

schemat będzie posiadał chociaż jedną z cech rozpoznawczych, to automatycznie będzie 

podlegał obowiązkowi zgłoszenia właściwemu organowi podatkowemu.   

Obowiązek zgłoszenia schematu potencjalnie agresywnego planowania podatkowego będzie 

spoczywał na : 

 pośrednikach, którzy dostarczyli dany schemat optymalizacyjny w celu jego 

wdrożenia przez klienta, 

 podatnikach, którzy otrzymali dany schemat optymalizacyjny od: 

o pośrednika prowadzącego działalność gospodarczą poza terenem Unii 

Europejskiej lub 

o pośrednika będącego związanym obowiązkiem zachowania poufności 

informacji lub tajemnicą zawodową, 

 podatnikach, którzy sami opracowali schemat optymalizacyjny posiadający cechy 

rozpoznawcze agresywnego planowania podatkowego. 

KE pozostawiła w gestii państw członkowskich określenie sankcji, jakie będą  miały 

zastosowanie w przypadku niedopełnienia obowiązku raportowania agresywnych planów 

podatkowych. 

MF nie opublikowało jeszcze projektu ustawy w powyższym zakresie. Na bieżąco będziemy 

Państwa informować o dalszych działaniach podejmowanych przez MF. 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani 

naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa 

opiekunem lub naszym sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 
komentarzach. 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


