
Zasady obowiązkowego ujawniania informacji 
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zaleciła, aby zasady 

obowiązkowego ujawniania informacji (MDR) zostały rozszerzone i umocnione 

w taki sposób, by zwiększyć skuteczność walki z transgranicznymi schematami 

unikania opodatkowania.   

W obliczu BEPS 

 

Działanie 12 

OECD przedstawiła szablon porozumień MDR dla krajów, które 

jak dotąd, nie stały się ich stroną. 

Wszystkie państwa członkowskie OECD są zachęcane                

do rozważenia wdrożenia własnych międzynarodowych 

porozumień w kwestii MDR w celu zwiększenia skuteczności 

identyfikowania  i eliminowania agresywnego planowania 

podatkowego. Jednakże OECD uznała, że poszczególne kraje 

mogą wybierać wedle własnego uznania, czy wdrażać MDR, czy 

też nie.  

Dwa kluczowe cele MDR to:  

• wczesne informowanie administracji podatkowych                           

o agresywnym planowaniu lub nadużyciach,  

• zapobieganie takiemu planowaniu przez podatników i ich 

doradców.   

W przypadku wdrożenia MDR przez większą liczbę państw, 

ogromnie istotne będzie zrozumienie podobieństw i różnic 

pomiędzy poszczególnymi systemami. Na przykład coś, co jest 

dozwolone w jednym państwie, może okazać się zakazane                 

w innym lub wymagać ujawnienia, i odwrotnie. Terminy 

sprawozdawczości oraz wymogi mogą być także bardzo 

zróżnicowane, a ich zrozumienie będzie odgrywać kluczową rolę. 

Nie wiadomo na razie, w jaki sposób władze poszczególnych 

krajów ustosunkują się do tego punktu; mimo to, z pewnością 

stwarza on możliwość wprowadzenia nowego pakietu 

międzynarodowych regulacji. Może się to okazać decyzją 

popularną z politycznego punktu widzenia, zważywszy, że 

unikanie opodatkowania jest obecnie zwalczane, tym niemniej, 

nowe zasady ujawniania danych mogą dodatkowo skomplikować   

i tak już złożony system podatkowy. W każdym razie, nie ulega 

wątpliwości, że państwa OECD będą dążyć do wyeliminowania 

agresywnego planowania podatkowego.   

 

 

 

Kluczowe terminy 

OECD nie określiła jednoznacznie terminów dla 

poszczególnych państw na wdrożenie MDR czy też 

międzynarodowych zasad MDR. W sposób wyraźny 

wskazano w raporcie, że państwa mogą zadecydować                  

o terminie, sposobie albo odmowie wdrożenia MDR. 

Co dalej?  

Bez względu na to, czy państwa podejmą inicjatywę, raport 

wskazuje jednoznacznie na chęć wyeliminowania 

agresywnego planowania podatkowego, a być może także 

innego rodzaju unikania opodatkowania. Możemy pomóc 

naszym klientom być na bieżąco z wprowadzanymi 

zmianami i ocenić czy istniejące umowy mogą podlegać 

zasadom MDR. 

Kontakt 

Dariusz Bednarski 

Biegły rewident, Partner Zarządzający. 

T  +48 61 625 1314  

M +48 601 728 683  

E  dariusz.bednarski@pl.gt.com 

 

© 2015 Grant Thornton International Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

‘Grant Thornton’ odnosi się do marki, pod którą firmy członkowskie Grant Thornton świadczą usługi atestacyjne, doradztwa poda tkowego oraz ogólnego na rzecz swoich klientów i/lub odnosi się do 

jednej lub więcej firm członkowskich, stosownie do kontekstu. 

Grant Thornton International Ltd (GTIL) oraz firmy członkowskie nie działają w ramach globalnego programu partnerskiego. GTIL  oraz każda z firm członkowskich to odrębne podmioty prawne. 

Usługi są świadczone przez firmy członkowskie. GTIL nie świadczy usług na rzecz klientów. GTIL i firmy członkowskie nie pełnią roli swoich wzajemnych przedstawicieli, żadna z nich nie zaciąga 

zobowiązań w imieniu pozostałych ani nie ponosi odpowiedzialności za ich działania ani zaniedbania.      

grantthornton.global 


