
Od 1 stycznia 2019 roku zaczęły obowiązywać przepisy 

wprowadzające obowiązkowe raportowanie schematów 

podatkowych. Nowelizacja może dotyczyć potencjalnie 

wszystkich podatników i obejmuje nie tylko czynności 

uznawane za agresywne planowanie podatkowe, ale 

również szereg typowych dla biznesu działań. Regulacje 

MDR wymuszają wprowadzenie skomplikowanego procesu 

podatkowego w firmie, który wymaga interakcji wielu osób 

w krótkim czasie. Uchybienia w obowiązkach MDR obarczone 

są wysokimi karami, w tym karno-skarbowymi.

Compass-MDR to odpowiedź CRIDO na wyzwania związane z efektywnością i bezpieczeństwem 

zarządzania procesem MDR. Stworzyliśmy łatwe w obsłudze narzędzie IT, które dzięki gromadzeniu na jednej 

platformie wszystkich dokumentów i użytkowników procesu, wspomaga sprawne i terminowe wywiązywanie 

się z obowiązków MDR. Compass-MDR został zaprojektowany tak, abyśmy mogli łatwo dopasować go do 

specyficznych potrzeb klientów i do funkcjonującej w organizacji procedury MDR. Na pełne dopasowanie do 

klienta pozwalają również aspekty techniczne. Narzędzie może funkcjonować jako usługa (SaaS), lub w formie 

wdrożenia lokalnego (On-Premise) w infrastrukturze IT klienta oraz może być w łatwy sposób zintegrowane 

z innymi systemami.

Compass-MDR
Prosta obsługa skomplikowanych 

procesów podatkowych

Compass-MDR pozwala na przesyłanie potencjalnych uzgodnień do systemu bezpośrednio z e-mail’a, 

delegowanie i/lub przyjmowanie związanych z nimi zadań do wykonania oraz przeglądanie podsumowania 

wszystkich zadań związanych z MDR.

Zwiększenie pewności zaraportowania wszystkich schematów podatkowych

1 Przygotowanie do raportowania

Przemyślane funkcje, które przekładają się na korzyści dla biznesu



Oprócz wdrożenia narzędzia, szkolenia z jego obsługi i wsparcia technicznego, w ramach współpracy oferu-

jemy ponadto pakiet godzin konsultacji z doradcą podatkowym w zakresie ustalenia, czy dane uzgodnienie 

stanowi schemat podatkowy podlegający raportowaniu, bieżące informowanie o wszelkich zmianach legi-

slacyjno-interpretacyjnych w zakresie MDR w formie e-mailowej oraz weryfikację i ewentualne modyfikacje 

przyjętej procedury MDR.

Warto zapytać.
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Dodatkowe 
wsparcie

Compass-MDR to możliwość szybszego wypełnienia formularzy MDR. Dzięki wbudowanym formularzom MDR 

można w łatwy sposób wypełniać, zapisywać, przekazywać do weryfikacji oraz archiwizować raporty.

Dzięki funkcji dodawaniu uzasadnień dla podjętych decyzji dotyczących schematów w Compass-MDR 

dokumentacja tworzy się automatycznie. W systemie można załączać pliki związane z raportowaniem MDR 

w różnych formatach (xml, pdf, jpg), np. UPO, złożone raporty MDR, potwierdzenie nadania NSP, tworzyć 

raporty dotyczące prowadzonych procesów na podstawie zadanych kryteriów oraz łatwo filtrować i sprawdzać 

status poszczególnych uzgodnień.

Dzięki alertom o nowych zadaniach do wykonania wysyłanych bezpośrednio na adres e-mail i powiadomieniom 

o zbliżających się i upływających terminach zmniejszone zostało ryzyko nieterminowego wypełnienia raportu. 

Nasze narzędzie umożliwia także nadawanie zadaniom priorytetowego charakteru.

Optymalizacja procesu wypełniania formularzy MDR

Zwiększenie bezpieczeństwa na wypadek kontroli

Terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych i minimalizacja 
ryzyka karnego i karno-skarbowego członków zarządu

2 Stworzenie gotowego do wysłania raportu MDR do szefa KAS

4 Automatyczny defence file 

3 Monitorowanie wykonywania zadań
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