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Szkolenia online w czasie rzeczywistym - możliwość zadawania pytań trenerowi.
Nie jest wymagane instalowanie żadnego oprogramowania - połączenie z poziomu przeglądarki.
Należy posiadać tylko głośniki. Nie wymaga się posiadania mikrofonu i kamerki internetowej.
Szkolenie z możliwością dofinansowania.

Moduł VI

MDR W PRAKTYCE ORAZ NOWELIZACJA
REGULACJI USTAWOWEJ W 2020 R.
1. MDR w praktyce.









Regulacja prawna MDR.
Podmioty zobowiązane do raportowania o schematach podatkowych.
Promotor, korzystający, wspomagający.
Podstawowe kryteria kwalifikacyjne: główna korzyść, kwalifikowany korzystający, ogólna i
szczególna cecha rozpoznawcza.
Obowiązki podmiotów.
Terminy przekazywania informacji o schemacie podatkowym.
Wewnętrzna procedura raportowania schematów.
Sankcje administracyjne i karne.

2. Nowelizacja regulacji prawnej MDR w 2020 r.
 Podstawy prawne.
 Automatyczna wymiana informacji o schematach podatkowych – nowelizacja ustawy o wymianie

informacji podatkowych z innymi państwami.
 Zmiany w zakresie szczególnej cechy rozpoznawczej.
 Unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych.
 Retrospektywny obowiązek raportowania schematów podatkowych.

3. Forum pytań i odpowiedzi - moduł VI.
Czas trwania zajęć - 2,5 godz. zegarowej (2 godz. - szkolenie; 30 min. - sesja pytań i odpowiedzi).
Cena 1 modułu /szkolenia/ - 190 zł netto (233,70 zł brutto). Cena zawiera także obszerne materiały
szkoleniowe, które będą rozsyłane pocztą elektroniczną w formacie pdf.
Certyfikat ukończenia szkolenia będzie również wysłany pocztą e-mailową w formacie pdf .
Szkolenie może być prowadzone także w formule zamkniętej - tylko dla jednej firmy. W tym wypadku
również można ubiegać się o dofinansowanie.
Informacja o trenerze
Piotr Kostrzewski - prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.
Posiada 10-letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe
podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów. Autor
wielu pozycji książkowych m.in. „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” oraz „Kontrola w Twojej
firmie prawa i obowiązki”. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne; realizuje działalność szkoleniową
dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego oraz podmiotów prywatnych.
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