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Mijają 4 lata od wdrożenia dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 
2018 r. (DAC-6) dotyczącej raportowania schematów podatkowych. Pojawienie 
się DAC-6 jest efektem zaostrzenia w ramach projektu OECD BEPS 1.0. 
podejścia państw do międzynarodowej wymiany informacji traktowanej 
jako metoda przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania. 
W raportach końcowych BEPS 1.0 wskazywano na potrzebę poprawy 
transparentności z uwzględnieniem obowiązkowej wymiany dotyczącej 
rozstrzygnięć związanych z uzyskaniem preferencyjnych zasad opodatkowania. 
W szczególności działanie 12 zawierało rekomendacje dotyczące stworzenia 
przepisów krajowych w zakresie nałożenia obowiązku ujawniania agresywnych 
strategii planowania podatkowego przez podatników. 

W ślad za rekomendacjami OECD uchwalono dyrektywę Rady (UE) 2015/2376 
z dnia 8 grudnia 2015 r. (DAC-3)1 oraz dyrektywę Rady (UE) 2018/822 z dnia 
25 maja 2018 r. (DAC-6)2. Regulacje DAC-6 prowokują, zwłaszcza w Polsce, 
liczne dyskusje w zakresie praktycznych aspektów wdrożeniowych.

Konferencja zostanie poświęcona ocenie skutków funkcjonowania dyrektywy 
DAC-6 z perspektywy unijnej oraz praktyki krajowej. Ocena dokonana zostanie 
w szerszej perspektywie zwiększającej się stopniowo transparentności 
podatkowej. 

1 Dyrektywa Rady (UE) 2015/2376 z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej 
wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2015).

2 Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej 
wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (Dz. Urz. UE L 139 
z 5.06.2018).
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Panel 2 (90 min.): Wyzwania w zakresie regulacji MDR 
moderator: dr hab. Dominik J. Gajewski, prof. SGH

■ Zasada proporcjonalności – czy cele DAC-6 są skutecznie realizowane? 

■ Rozbieżności w implementacji i interpretacji DAC- 6 w państwach członkowskich – sposób 
na generowanie dodatkowych kosztów. 

■ Zjawisko masowego raportowania a problem niezgłaszania – o czym świadczy i jakie ma 
konsekwencje.  

■ Co dalej z Dyrektywą DAC-6 – poprawiać czy uchylać?

Panel 1 (90 min.): Praktyka i doświadczenia krajowe 
moderator: prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

■ 4 lata praktyki MDR w Polsce – ocena regulacji i praktyki.

■ Praktyka MDR z perspektywy administracji, podatników, promotorów i wspomagających.

■ Ilość v. jakość  przekazywanych schematów podatkowych – problem wielokrotnego 
przekazywania/otrzymywania informacji o zdarzeniach tego samego typu.

■ Po co nam MDR-3? – wartość dodana czy niepotrzebny balast.

■ Narzędzia IT wspierające obsługę procesu raportowania. 

Panel 3 pod patronatem Woman IFA Network (90 min.): 
Transparentność podatkowa a MDR

moderator: dr Monika Laskowska 

■ Transparentność podatkowa czy mikromanagement?

■ Kreowanie obowiązków podatkowych przez organy podatkowe z wykorzystaniem danych, 
sztucznej inteligencji. 

■ Wymiana informacji – czy to działa?

■ Transparentność władz podatkowych.

AGENDA
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dr hab. DOMINIK JAN GAJEWSKI, prof. SGH 
Kieruje Zakładem Prawa Podatkowego SGH; kierownik Centrum Analiz 
i Studiów Podatkowych SGH; kierownik Zespołu Analiz Ekonomicznych 
w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego 
(2017–2022); sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekający 
w Izbie Finansowej; redaktor naczelny czasopisma naukowego „Analizy 
i Studia CASP”; autor ponad 200 recenzowanych publikacji naukowych 
(w tym 8 monografii) z zakresu międzynarodowego i krajowego prawa 
podatkowego; kierownik studiów podyplomowych „Podatki w krajowym 
i międzynarodowym obrocie gospodarczym”, prowadzonych w SGH.

dr Monika Laskowska
Doktorka nauk o polityce publicznej, doradczyni podatkowa, członkini 
Zespołu Centrum Analiz i Studiów Podatkowych Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie. W 2019 r. wyróżniona nagrodą LMG Europe 
Women in Business Law Awards jako najlepsza ekspertka w dziedzinie cen 
transferowych w Europie. W rankingu ITR World TP w kilku ostatnich 
latach wymieniana jako Highly Regarded TP Practicioner. Zajmowała 
stanowisko wicedyrektorki w Departamencie Podatków Dochodowych 
w Ministerstwie Finansów oraz pełniła rolę właściwej władzy w 
międzynarodowych procedurach wzajemnego porozumiewania się. 
Delegatka w OECD oraz w JTPF. W kadencji 2022-2025, członkini 
zarządu polskiego oddziału International Fiscal Association.

REJESTRACJA

MODERATORZY

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza 
rejestracja.

prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic 
Prawniczka, specjalistka z zakresu prawa finansowego i podatkowego, 
profesor nauk prawnych, nauczycielka akademicka na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz na Wydziale 
Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 
Długosza w Częstochowie. Kieruje Zespołem Badawczym Instytutu 
Nauk Prawnych na UŚ. Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców 
Podatkowych IV Kadencji. Od 2014 r. jest wiceprzewodniczącą 
Komitetu Podatkowego Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 
Powołana przez Ministra Finansów w skład Rady do Spraw 
Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Autorka ponad 150 
publikacji naukowych. 
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