
    

Leasing: 

Nowe obowiązki sprawozdawcze dotyczące identyfikowania i 

raportowania schematów podatkowych (MDR)  

 
Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informujemy, że 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy Rozdziału 11a Ordynacji podatkowej, 

nakładające obowiązek identyfikacji i raportowania tzw. schematów podatkowych (MDR), czyli uzgodnień 

podatkowych.   

 

Schemat standaryzowany MDR 

Jest to obowiązek sprawozdawczy o charakterze obligatoryjnym nałożony na podatników oferujących, 

udostępniających, wdrażających lub zarządzających wdrażaniem uzgodnienia w zakresie podatkowym.  Mając na 

uwadze, iż m.in. leasing operacyjny może w niektórych sytuacjach pozwalać na osiągnięcie korzyści podatkowych 

(w pełni wynikających z ustaw podatkowych) jesteśmy zobowiązani do zaraportowania tego produktu jako 

schemat standaryzowany MDR.  

 

Numer NSP 

Opisanemu przez nas standaryzowanemu schematowi MDR powinien zostać nadany przez Krajową Administrację 

Skarbową („KAS”) numer NSP (numer schematu podatkowego). Po uzyskaniu ww. numeru schematu podatkowego, 

wszystkie zawierane z ING Lease umowy leasingu operacyjnego powinny wskazywać nadany numer NSP. Schematy 

MDR będą podlegały raportowaniu przez nas w ramach informacji kwartalnej.  

Informujemy, że do dnia dzisiejszego, numer NSP dla produktu „standaryzowany leasing operacyjny” nie został jeszcze 

nadany. Niezwłocznie po otrzymaniu nr NSP przekażemy Państwu stosowną informację.  

 

Obowiązek zaraportowania 

Jeśli obowiązek zaraportowania schematu podatkowego nie został spełniony przez Promotora (w naszym przypadku 

przez ING Lease, jako podmiot oferujący leasing operacyjny), obowiązek zaraportowania schematu podatkowego 

spoczywa na korzystającym, czyli na podmiocie będącym odbiorcą produktu leasingowego. W związku z powyższym, 

uzyskanie numeru NSP dla standardowego leasingu operacyjnego oraz cykliczne, zgodne z prawem raportowanie 

transakcji, które spełniają kryteria określone dla zgłoszonego przez nas schematu podatkowego (MDR) jest również w 

Państwa interesie.   

 

Niezależnie od powyższego, każdy podmiot uczestniczący w obrocie gospodarczym powinien przeanalizować we 

własnym zakresie czy spełnia kryterium kwalifikowanego korzystającego i czy transakcja, którą zawiera spełnia 

definicję schematu podatkowego oraz czy ma obowiązek raportowania przedmiotowej transakcji lub obowiązek 

raportowania korzyści, jeśli ją uzyska na formularzu MDR -3. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z ING Lease (Polska) Sp. z o.o. pod 

numerem telefonu 801 200 111 lub bok@inglease.pl.    

 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

Prezes Zarządu 

ING Lease (Polska) Sp. z o.o. 

 

 

 

Wiceprezes Zarządu 

ING Lease (Polska) Sp. z o.o. 

 


