
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czairirri*a- L:szczyny Tanz4dzenie N 622120
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny

z dnia 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 , art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2O2Or. poz. 713 z p62n. zm.) oez art. 86 I ustawy
zdnia29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U.z2O2Or.poz. 13252p62n.2m.),

2alr74d2em, co nastepuje:

s1

Wprowadza sie jako obowiezujqcq "Procedurg w zakresie przeciwdzialania
niewywiqzywaniu siq z obowiqzku Wzekazpania informacji o schematach podatkowych"
w Urzgdzie Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny oraz w jednostkach organizacyjnych
Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny, stanowiEcq zalqcznik nr 1 do niniejszego
zarzqdzenia.

s2

\Afukonanie zarzqdzenia powieza siq Skarbnikowi Gminy iMiasta Czeruvionka-Leszczyny,
dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny oraz
pracownikom Uzgdu Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny.

s3

Nadz6r nad realizaqqzarzqdzenia powieza sig Skarbnikowi Gminy iMiasta Czerwionka-
Leszczyny.

s4
Zaz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Carryronlo-l-wyny Zalqcznik
Do Za:zqdzenia nr 62A20
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 31 grudnia 2020r.

PROCEDURA W ZAKRESTE PRZECTWDZTALANTA NTEWYWIAZyWANIU StE

z oBowlAzKU PRZEKAZYWANTA TNFORMACJT

O SCHEMATACH PODATKOWYCH

1. Niniejsza procedura dalej (,,Procedura MDR") zostaje ustanowiona dla Uzedu

Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny oaz dla jednostek organizacyjnych Gminy

i Miasta Czerwionka-Leszcryny i dotyczy stosowania pzepis6w auiqzanych

z obowiqzkiem pzekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

(dalej ,,Szefa KAS") informacji o schematach podatkowych. Niniejsza Procedura

stanowi wewnetznq procedure, o kt6rej mowa w art. 861 ust. 1 ustawy z dnia

29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (dalej ,,Ustawa")(Dz. U. z 2020r. poz.

1325 z p62n. zm.\.

2. Procedura MDR podlega wdro2eniu w Uzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta

Czenrvionka-Leszc4ny podlegajqcych scentralizowanym rozliczeniom jako Gmina.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych odpowiadajq za stosowanie Procedury

MDR w podleglych im jednostkach.

4. Do zasad i obowiqzk6w okre6lonych w proceduze, o kt6rej mowa w ust. 1,

zobowiqzani sq stosowa6 sig wszyscy pracownicy Uzqdu Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny i pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta

(dalej lqcznie'. "Pracownicy"), kt6zy uczestniczq lub mogq uczestniczyc

w uzgodnienia dotyczqce schematu podatkowego. Pracownicy zobowiqzani sq do
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DZIAL I

PRZEPISY OGOLNE

s1
Postanowienia wstepne



zloienia o6wiadczenia o zapoznaniu sig z procedurq MDR oraz jej przestrzeganiu

(zalqcznik nr 1 do niniejszej Procedury). O6wiadczenie nale2y ilo\e do Zespolu

MDR.

5. Obowiqzkiem zapoznania siq z Procedurq MDR objgci sq wszyscy radcowie

prawni i adwokaci, kt6rzy wspolpracujq z Gminq i w ramach podejmowanych pzez

nich czynnoSci mogE wystgpowa6 w roli promotora schemat6w podatkowych.

6. Kierownicy jednostek organizacyjnych wprowadzajq wlasne procedury

zapewniajqce wywiqzywanie siq z obowiqzku przekazywania informacji

o schematach podatkowych dotyczqcych podatku dochodowego od os6b fizycznych

oraz podatku od os6b prawnych, pzez jednostki kt6rymi kierujq, w zakresie nie

ob.iqtych rozliczeniami scentralizowanymi Gminy.

7. W przypadkach innych ni2 scentralizowane rozliczenia podatkowe Gminy,

poszczeg6lne jednostki organizacyjne zobowiqzane sq do samodzielnego

wypetniania obowiqzk6w monitorowania i kontrolowania cel6w podejmowanych

dziahfi oraz pzekazywania do Szefa l(AS informacji o schematach podatkowych

wynikajqcych z Ustawy. Osobq upowa2nionq do reprezentowania jednostki

organizacyjnej w tym zakresie iest kierownik jednostki, kt6ry sklada oSwiadczenie

o wprowadzeniu innej procedury (zatqcznik nr 2).

8. Pracownicy, o kt6rych mowa w ust. 4, zobowiqzani sq do zapoznania sie

z problematykq obowiqzk6w aariqzanych z przekazyuaniem informacji o schematach

podatkowych, w tym w szczeg6lno6ci z Obja5nieniami podatkowymi z dnia

31 stycznia 2019 r. o schematach podatkowych (opracowanymi pzez Ministerstwo

Finans6w opublikowanymi na stronie intemetowej https:www.podatki.gov.pl/mdri).

9. Wqtpliwo5ci co do treSci obowiqzku, stosowania Procedury MDR, lub innych

kwestii zwiqzanych z schematami podatkowymi, rozstrzyga Zespol MDR. Wszelkie

pytania, uwagi lub wqtpliwo$ci, a tak2e wnioski o aktualizacjg Procedury MDR nale2y

zglaszat w formie pisemnej Zespolowi MDR.

10. Aktualizacjq Procedury MDR pzygotowuje Zespol MDR

1 1 . Postanowienia Procedury MDR nie ograniczajq obowiqzk6w wynikajqcych

z Rozdziafu 1 1a Ustawy.
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s2

Wykaz pojg6, skr6t6w i definicji

UZyte w niniejszej Proceduze definicje oznac.zajq'.

1 . Procedura MDR (ang. ,,Mandatory Disclosure Rules" -,,zasady obowiqzkowego

ujawniania informacji") - procedura wewnetrzna dotyczqca raportowania schemat6w

podatkowych okre6lajqca postgpowanie w zakresie pzeciwdzialania

niewywiqzywaniu sig z obowiqzk6w pzekazywania informacji o schematach

podatkowych;

2. Gmina i Miasto - Gmina i Miasto Czenivionka-Leszczyny;

3. Urzqd Gminy i Miasta - Uzqd Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszc4ny;

4. Jednostka organizacyjna - jednostka bud2etowa lub zaklad bud2etowy Gminy

i Miasta Czerwionka-Leszcqny, zobowiqzane do stosowania niniejszej procedury;

5. Kierownik jednostki - kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej Gminy

i Miasta;

6. Pracownik - ka2da osoba fizyczna pozostajqca z jednostkq w stosunku pracy, jak

r6wnie2 wykonujqca na tzecz tej jednostki Swiadczenia na podstawie powolania,

umowy zlecenia, umowy o dzielo lub jakiejkolwiek innej umowy cywilnoprawne.i, kt6ra

w zwiqzku z wykonywanymi obowiqzkami bieze lub mo2e bra6 udzial w uzgodnieniu

mogqcym spelnid pzeslanki schematu podatkowego;

7. Szef KAS - Szef Krajowej Administracji Skarbowej,

8. Korzy56 podatkowa - rozumie siq pzez to:

1) niepowstanie zobowiqzania podatkowego, odsuniqcie w czasie powstania

zobowiqzania podatkowego lub obni2enie jego wysokoSci,

2) powstanie lub zawy2enie straty podatkowej,

3) powstanie nadplaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawy2enie kwoty nadplaty

lub zwrotu podatku,

4) brak obowiqzku pobrania podatku przez platnika, je2eli wynika on z okolicznoSci

wskazanych w pkt. 1,

5) podwy2szenie kwoty nadwy2ki podatku naliczonego nad nale2nym, w rozumieniu

pzepis6w ustawy z dnia 11 marca 20M r. o podatku od towar6w iuslug, do

pzeniesienia na nastepny okres rozliczeniowy,

6) niepowstanie obowiqzku lub odsuniqcie w czasie powstania obowiqzku

sporzqdzania i przekazyrvania informacji podatkowych, w tym informacji

o schematach podatkowych;
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9. Uzgodnienie - czynnoS6 lub zespol powiqzanych ze sobq czynno6ci, w tym

czynno6c planowanq lub zespol czynnoSci planowanych, kt6rych co najmniej jedna

strona jest podatnikiem lub kt6re majq lub mogq mied wplyw na powstanie lub

niepowstanie obowiqzku podatkowego;

10. Udostqpnienie to:

1) oferowanie uzgodnienia kozystajqcemu, zawarcie umowy, kt6rej pzedmiotem

jest pzekazanie informacji o uzgodnieniu, lub pzyjmowanie wynagrodzenia z tytufu

przekazania informacji o uzgodnieniu, lub

2) przekazyvtanie korzystajqcemu w jakiejkolwiek formie, w tym drogq elektronicznq,

telefonicznq lub osobiScie, informacji o uzgodnieniu, w szczeg6lno6ci popzez

pzedstawianie jego zalo2ef ;

11. Wdraianie - dokonywanie czynno6ci faktycznych lub prawnych umo2liwiajqcych

wykonanie lub zmiezajqcych do wykonania uzgodnienia, w tym:

1) zazqdzanie, faktyczne uczestniczenie w podejmowaniu decyzji lub

przeprowadzanie czynno6ci zwiqzanych z uzgodnieniem, tak2e gdy podejmowanie

decyzji lub czynnoSci dotyczy wykonania uzgodnienia pzez inny podmiot,

2) poSredniczenie lub udzielanie pomocy w czynnoSciach z,ttiqzanych

z uzgodnieniem,

3) dokonywanie innych czynnoSci bqdqcych elementem uzgodnienia, lub

4) oferowanie czynno6ci wskazanych w pkt. 1-3, zawarcie umowy, k6rej

pzedmiotem sA te czynnosci, lub pzyjmowanie wynagrodzenia z \[ulu tych

czynnoSci lub umowy;

12. Schemat podatkowy - uzgodnienie wywolujqce okreSlone skutki podatkowe

(w zakresie wszystkich zobowiqzari podatkowych realizowanych przez Gminq),

wynikajqcych z obowiqzujqcych przepis6w prawa podatkowego, kt6re spelnia jeden

z lzech warunk6w:

1) spelnia kryterium glownej kozy6ci oraz posiada og6lnq cechg rozpoznawczq, lub

2) posiada szczeg6lnq c,echq rozpoznawczq, lub

3) posiada innq szczeg6lnq cechQ tozpoznawczq;

13. Schemat podatkowy standaryzowany - schemat podatkowy mo2liwy do

wdro2enia lub udostqpnienia u wiqcej ni2 jednego kozystajqcego bez koniecznoSci

zmiany jego istotnych zalo2efi, w szczeg6lnoSci do$czqcych rodzaju czynno6ci

podejmowanych lub planowanych w ramach schematu podatkowego;
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14. Schemat podatkowy transgraniczny - uzgodnienie, w kt6rym przynajmniej

jeden uczestnik prowadzi dzialalno6d lub ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza

teMorium RP oraz:

1) kt6rego gl6wnym celem jest osiqgniqcie kozySci podatkowej i jednocze6nie

spelnia on og6lnq cechq rozpoznawczq, lub

2) spelnia szczeg6lnq cechq rozpoznawczq.

15. Og6lna cecha rozpoznawcza - to wla5ciwoS6 uzgodnienia, kt6ra po lqcznym

spelnieniu z kryterium gl6wnej kozySci wskazuje na istnienie schematu

podatkowego,

16. Szczeg6lne cechy rozpoznawcze - inne ni2 og6lne cechy rozpoznawcze

(tj. szczeg6lna otaz inna szczeg6lna cecha rozpoznawcza) to wlaSciwoSci

uzgodnienia wskazujqce na istnienie schematu podatkowego, w kt6rych nie jest

wymagane wystqpienie kryterium gl6wnej kozySci;

17. Kryterium gl6wnej korzy3ci - wystqpuje wtedy, gdy na podstawie istniejqcych

okoliczno6ci oraz fakt6w nale|ry pr4jqe, 2e podmiot dzia@qcy rozsqdnie i kierujqcy

siq zgodnymi z prawem celami innymi ni2 osiqgnigcie kozySci podatkowej m6glby

zasadnie wybra6 inny spos6b postgpowania, z kt6rym nie wiqzaloby siq uzyskanie

korzySci podatkowej rozsqdnie oczekiwanej lub wynikajqcej z wykonania

uzgodnienia, a korzy5d podatkowa jest gl6wnq lub jednq z gftownych kozy5ci, kt6rq

podmiot spodziewa siQ osiAgnqc w z;lviqzku z wykonaniem uzgodnienia;

18. Korzyatajqcy - osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna

niemajqca osobowo6ci prawnej, kt6rej udostgpniane jest lub u kt6rej wdrazane jest

uzgodnienie, lub kt6ra jest przygotowana do wdro2enia uzgodnienia lub dokonala

czynnoSci sluzqcej wdrozeniu takiego uzgodnienia;

19. Promotor - osoba ft4czna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

niemajqca osobowoSci prawnej, w szczeg6lno6ci doradca podatkowy, adwokat,

radca prawny, prac,ownik banku lub innej instytucji finansowej, doradzai4cy klientom,

r6wnie2 w pzypadku, gdy podmiot ten nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby

ani zarzqdu na teMorium kraju, kt6ra opracowuje, oferuje, udostQpnia lub wdra2a

uzgod n ien ie lub zarzqdza wd ra2an iem uzgod n ien ia ;

20. Wspomagajqcy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajqca osobowo6ci prawnej, w szczeg6lnosci biegly rewident, notariusz,

osoba Swiadczqca usfugi prowadzenia ksiqg rachunkowych, ksiggowy lub dyrektor

finansowy, bank lub inna ins\flucja finansowa, a tak2e ich pracownik, kt6ra pzy

zachowaniu staranno6ci og6lnie wymaganej w dokonywanych czynno6ciach przy
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urzglednieniu zawodowego charaKeru dzialalnoSci, obszaru specjalizacji oraz

pzedmiotu wykonywanych czynno6ci, podjqta siq udzieli6, bezpoSrednio lub za

poSrednictwem innych os6b, pomocy, wsparcia lub porad dotyczqcych opracowania,

wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostepniania do wdro2enia lub

nadzorowania wdro2enia uzgodnienia;

21 . NSP - numer schematu podatkowego;

DZIAL II

CZYNNOSCI PODEJMOWANE W CELU PRZECIWDZIALANIA

NIEWYWIAZYWANIU SIE Z OBOWAZKU PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

O SCHEMATACH PODATKOWYCH ORAZ SNOOXI STOSOWANE W CELU

wrAsc wEGo WYPELN rAN rA OBOWTAZKU PRZEKAZYV\AN lA I N FORMAC J I

O SCHEMATACH PODATKOWYCH

s3
Zasady og6lne

1. Burmistrz w celu wla6ciwego wypetnienia przez Gminq obowiqzku pzekazywania

informacji o schematach podatkowych - podejmuje nastqpujqce czynno6ci, dziatania

i Srodki, uwzglgdniajqc charakter, rodzal oraz rozmiar prowadzonej dzialalno6ci:

1) powoluje Zespol MDR, kt6ry nadzoruje pzestrzeganie postanowieri Rozdzialu 11a

Ustawy oraz zasad postqpowania okreSlonych w Procedurze MDR;

2) wprowadza obowiqzek informowania Zespolu MDR pz.ez Pracownik6w

o uzgodnieniach mogqcych stanowi6 schemat podatkowy i pzekazywania informacji

o takich uzgodnieniach do Zespolu MDR w formie pisemnel wraz z dokumentacjq

2r6dlowq umo2liwiajqcq ocene danego zdarzenia pod kqtem obowiqzk6w

wynikajqcych z Rozdzialu 11a Ustawy;.

2. Zespci MDR dokonuje oceny danego zdarzenia i w koniecznym zakresie

raportowania. Je2eli czlonek Zespolu MDR uzyskuje wiedzg o potencjalnym

schemacie podatkowym w toku realizacji zaryktych czynno5ci, zgloszenie pzez

innego Pracownika nie jest konieczne - o ile jego brak nie spowoduje op62nienia

w uzyskaniu informacji pzez Zesp6l MDR.

3. Pracownicy sq zobowiqzani do weryfikacji wszelkich zdarze{ K6re mialy miejsce

od 25 czeruca 2O18r. w przypadku schemat6w podatkowych transgranicznych oraz

od 1 listopada 2018r. w pzypadku schemat6w podatkowych innych niz
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transgraniczne, do dnia przyjgcia niniejszej Procedury MDR oraz poinformowania

Zespolu MDR o zdarzeniach mogqcych mie6 zwiqzek ze schematami podatkowymi.

s4
Zakres obowiqzk6w oraz uprawnienia Zespolu MDR

1. Zespol MDR mo2e podjq6 decyzjQ o przygotowaniu wniosku o wydanie

interpretacji indywidualnej w zakresie MDR, albo wystqpid o opinie zewnetrznego

doradcy podatkowego/ radcy prawnego/adwokata, w tazie wqtpliwoSci. W sprawie

wqtpliwej, w kt6rej Gmina zdecydowala siq skozystad z pomocy doradcy

zewnqtznego i / lub wystqpi6 z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej,

Zesp6l MDR raportuje informacje o schemacie podatkowym pzynajmniej do

momentu uzyskania opinii lub interpretacji.

2. Zespd MDR, jest odpowiedzialny za:

1) ustalenie statusu Gminy na gruncie pzepis6w Rozdzialu 11a Ustawy wzglqdem

uzgodnienia wskazanego w informacji otrzymanej od Pracownik6w;

2) weryfikacjg na gruncie przepis6w Rozdziafu 11a Ustawy uzgodniei, K6re wedlug

informacji przekazanel Zespolowi MDR pzez Pracownik6w mogq potencjalnie

stanowic schematy podatkowe;

3) kontrole nad wykonywaniem pzez Pracownik6w procesu weryfikacji zdarzefi

majqcych miejsce pzed pzyjgciem Procedury (dokonanych po 25 czerwca 2018r.

w przypadku schemat6w podatkowych transgranicznych oraz po 1 listopada 2018r.

w pzypadku schemat6w podatkowych innych ni2 transgraniczne) pod kqtem

obowiqzk6w z nich wynikajqcych na gruncie rozdzialu 11a Ustawy, oraz wykonanie

tych obowiqzk6w;

4) prowadzenie rejestru zgloszerl informacji dla Zespolu MDR przekazywanych przez

Pracownik6w;

5) form ulowan ie oraz aKualizacjq Wytycznych dla Pracownik6w w zakresie

idenlfiikacji uzgodniei potencjalnie stanowiqcych schemat podatkowy;

6) zglaszanie odpowiednich informacji do Szefa KAS w imieniu Gminy;

7) prowadzenie ibie2qca aktualizacja wykazu schemat6w podatkowych zgloszonych

pzez Gminq wraz z nadanymi tym schematom numerami NSP;

8) prowadzenie i bieZqca aktualizacja wykazu uzgodniei, kt6re wystqpujq

w Urzgdzie Gminy i Miasta oraz jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta, a kt6re

nie stanowiq schemat6w podatkowych (tzw.'biala lista");
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9) upowszechnianie w6r6d Pracownik6w wied4 z zakresu schemat6w podatkowych,

w tym obowiqzk6w wynikajqcych z Rozdzialu 'l 1a Ustawy;

10) monitorowanie stanu prawnego, publikowanych obja5niei, interpretacji

indywidualnych i innych informacji dotyczqcych schemat6w podatkowych oraz

aktualizowanie Procedury MDR;

1 1) identfikowanie zeczywistych lub potencjalnych naruszei Procedury lub

pzepis6w MDR oraz kierowanie do wla5ciwego wydzialu, biura i wlaSciwe.j jednostki

uwag celem usuniqcia tych naruszei, a takze analiza zgtaszanych naruszerl

Procedury MDR i podejmowanie dzialai naprawczych w tym zakresie;

12) wspolpracq z Promotorami, Korzystajqcymi i Wspomagajqcymi w zakresie

obowiqzk6w raportowania danego schematu podatkowego;

13) prowadzenie archiwum informacji w zakresie schemat6w podatkowych.

3. W sktad Zespolu MDR wchodzq:

1) Skarbnik Gminy i Miasta - Zbigniew Wojtyto - Pzewodniczqcy Zespotu MDR,

2) Gl6wny Ksiqgowy - Ewelina Falkiewicz - Zastepca Pzewodniczqcego Zespotu

MDR,

3) Kierownik Referatu Podatk6w - Beata Brychcy,

4) Radca Prawny - Aleksander Zukowski,

5) Naczelnik Wydziafu Mienia i Geodezji - Katarzyna Pyszny,

6) Gl6wny Specjalista ds. rozliczania podatku VAT- Barbara Tarajko,

7) lnspektor Wydzialu Finansowo-Bud2etowego prowadzqcy rozliczenia podatku

dochodowego od os6b fizycznych dotyczqcego zleceri i um6w o dzielo - Gta2yna

Da ra,

8) Glowny Ksiqgowy ZDiSK - lwona Wawrzyczek,

9) Gt6wny ksiegowy ZGM - Jolanta Kokowska,

10) Gl6wny Ksiggowy ZEAS - Katazyna Guzik,

1 1) Gtowny ksiqgowy MOS|R - Katarzyna Mika,

12) Gl6wny Ksiggowy OPS - Hanna Hanak.

4. Zespctl MDR wszelkie decyzje w zakresie wykonyarania pzez Gming obowiezk6w

wynikajqcych z Rozdzialu 1'la Ustawy, w tym okre5lenie kwalifikacji iskutk6w

zdarzeh, podejmuje zwyklq wigkszo6ciq glos6w w obecnoSci co najmniej polowy

sktadu Zespotu MDR, ptzy czym wymagana jest obecno6c Pzewodniczqcego

Zespolu MDR bqd2 jego Zastqpcy oraz osoby reprezentujqcej jednostkg

organ izacyj nq, kt6rej dotyczy kwa lifi kowane zdarzenie.

5. Pzewodniczqcy Zespotu MDR organizuje prace i zwotuje posiedzenia Zespolu
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MDR,

6. Zespol MDR mo2e ZEda6 od Pracownik6w dodatkowych wyja6niefi i informacji

w celu dokonania analizy daneg o zdarzenia pod kqtem MDR. Zqdanie mo2e

wykracza| poza treS6 otzymanej lnformacji dla Zespofu MDR (zaQcznik nr 3).

ss
Obowiqzki Pracownik6w w zakresie przekazywania Zespolowi MDR informacji

o zdarzeniach, kt6re potencjalnie mogq stanowi6 schemat podatkowy

1. Pracownicy zobowiqzani sq do bie2qcej analizy podejmowanych pzez Gming

czynno6ci pod kqtem wystqpienia obowiqzk6w zwiqzanych z pzekazywaniem

informacji o schematach podatkowych, w szczeg6lno6ci w kontek5cie realizacji

czynnoSci wchodzqcych w zakres obowiqzk6w poszczeg6lnych os6b.

2. Pracownicy wskazani w $ 1 ust. 4, w pzypadku stwierdzenia, 2e podejmowane

pzez Gminq czynnoSci stanowiq lub cho6by potencjalnie mogq stanowiC

uzgodnienie, udostqpnienie uzgodnienia, wdra2anie uzgodnienia, schemat

podatkowy lub inne zdazenie rodzqce obowiqzki zrlliqzane z pzekazywaniem

informacji o schematach podatkowych, zobowiqzani sq niezwlocznie pzekazywaC

pisemnq informacjq (zawiadomienie) w tym zakresie bezpo6redniemu pzelo2onemu

(Naczelnikowi Wydziafu, Kierownikowi Referatu lub Kierownikowi jednostki) wraz

z wypelnionym Protokolem zgloszenia zdarzenia i weffikacji MDR, bqdqcym

zaQcznikiem nr 4 do niniejszej procedury.

4. Naczelnicy Wydzial6w, Kierownicy Referat6w oraz Kierownicy jednostek

zobowiqzani sq do dokonywania wstqpnej weryfikacji zawiadomieri otrzymanych od

pracownik6w i idenffikowania potencjalnych schemat6w podatkowych oraz

niearlocznego, jednak nie p62niej ni2 w terminie 3 dni roboczych, ich pzekazania

Pzewodniczqcemu Zespotu MDR.

5. W pzypadku Uzqdu Gminy i Miasta oraz pozostalych jednostek bud2etowych

Gminy, raportowaniu podlegad bqdq glownie schematy podatkowe spetniajqce

kfierium gtownej kozy6ci oraz posiadajqce og6lnq cechg rozpoznawczq.

6. Obowiqzek przekazywania informacji o schematach podatkowych mo2e dotyczyd

nastqpujqcych kategorii podmiot6w: promotora, kozystajqcego, wspomagajqcego.

7. Gmina mo2e wystqpi6 w roli promotora w przypadku dalszego udostqpnienia

innym podmiotom schematu podatkowego opracowanego na potzeby wlasne lub

otrzymanego od innego podmiotu np. doradcy podatkowego, adwokata, radcy

9



prawnego, pracownika banku lub innej instytucji finansowej.

8. Gmina mo2e wystqpi6 w roli korzystajecego, jeSli korzysta z udostepnienia lub

wdtaza, przygotowuje siq do wdro2enia uzgodnienia, kt6rego celem ma by6

osiqgnigcie pzez niE kozy6ci podatkowych w pzyszlo5ci.

9. Gmina mo2e by6 uznana za wspomagajqcego, jeSli udzieli pomocy, wsparcia lub

porad dotyczqcych opracowania, udostqpnienia do wdrozenia lub nadzorowanie

wdro2enia uzgodnienia.

s6
lnformacja o schemacie podatkourym

1. W przypadku wystqpienia obowiqzku informacyjnego o schemacie podatkowym,

Zespol MDR dokonuje zgloszenia do Szefa KAS na odpowiednim uzgdowym

formulazu MDR-1 (pzekazanie informacji o wdra2aniu lub udostqpnianiu schematu

podatkowego) lub MDR-3 (przekazania informacji o zastosowaniu schematu

podatkowego).

W pozostalych przypadkach jednostki organizacyjne samodzielnie zobowiqzane sq

do wypetniania obowiqzk6w pzekazywania informacji do Szefa KAS o schematach

podatkowych wyn ikajqcych z przepis6w Ordynacj i podatkowej.

2. lnformacja o schemacie podatkowym zawiera:

1) dane identfikujqce pzekazujqcego informacjq oraz kozystajqcego, kt6remu

udostgpniony zostal schemat podatkowy, gdy uzgodnienie dotyczy os6b bqdqcych

podmiotami powiqzanymi z promotorem lub kozystajqcym;

1a) w pzypadku schematu dotyczqcego Gminy i Miasta jako Podatnika, nale2y

poda6 NIP Gminy 642-000-97-26

2) podstawq prawnq pzekazywania informacji o schematach podatkowych wrlaz ze

wskazaniem przeslanek skutkujqcych uznaniem danego uzgodnienia za schemat

podatkowy, w tym wskazaniem cechy rozpoznawczej oraz roli pzekazujqcego tq

informacje;

3) wskazanie, c4 pzekazy,t'rana informacja o schemacie podatkowym dotyczy

schematu podatkowego standaryzowanego lub schematu podatkowego

transgranicznego;

4) streszczenie opisu uzgodnienia stanowiqcego schemat podatkowy, nazwq

uzgodnienia, jezeli jq nadano, opis dziatalno6ci gospodarczej, do kt6rej ma

zastosowanie schemat podatkowy, bez ujawnienia danych objetych tajemnicq
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hand lowq, przemyslowq, zawodowq lu b procesu prod ukcyjnego;

5) wyczerpujqcy, wedlug wiedzy przekazujqcego informacjq, opis uzgodnienia

stanowiqcego schemat podatkowy, wraz ze wskazaniem warto6ci pzedmiot6w tych

czynnoSci, zalo2efi uzgodnienia, czynnoSci dokonywanych w ramach uzgodnienia

i ich chronologii oraz wystgpujqcych powiqzai pomiqdzy podmiotami powiqzanymi;

6) wskazanie znanych pzekazujqcemu informacjq cel6w, kt6rych realizacji schemat

podatkowy ma slu2y6;

7) pzepisy prawa podatkowego znajdujqce, wedlug wiedzy pzekazujqcego

informacjg, zastosowanie w schemacie podatkowym;

8) szacunkowq warto6c korzy6ci podatkowej lub pzybli2onq warto56 aktywa

w podatku odroczonym, jezeli wystgpujq isq znane pzekazujqcemu informacjg lub

mo2liwe do oszacowania pzez niego;

9) wskazanie etapu, na jakim zgodnie z wiedzq pzekazujqcego informacjq

znajduje siq schemat podatkowy, w szczeg6lno5ci informacji o terminach jego

udostqpniania lub wdra2ania lub o dacie czynno6ci w ramach uzgodnienia;

10) wskazanie innych znanych podmiot6w obowiqzanych do przekazania informacji

o schemacie podatkowym, jezeli wystqpujq;

1'l) adres elektroniczny, na kt6ry ma zosta6 dorqczone potwierdzenie nadania NSP,

przy c.zym wskazanie adresu trahuje siq na r6wni z wyra2eniem zgody na

dorqczanie potwierdzenia nadania NSP wylqcznie za pomocq Srodk6w komunikacji

elektronicznej.

3. Pzekazujqc informacjq o schemacie podatkowym Gmina wskazuje w niej inne

podmioty biorqce udzial w uzgodnieniu, w tym osoby fizyczne, a tak2e pzekazuie

tym osobom numery NSP, celem zwolnienia ich z obowiqzku samodzielnego

raportowania, w terminie 7 dni od dnia otzymania numeru NSP, lub podjqcia decyzji

przez Zespd MDR, 2e dany numer NSP znajduje zastosowanie do analizowanej

transakcji.

4. Zgloszenie schematu podatkowego do Szefa KAS dokonywane jest najp62niej

w terminie 30 dni:

1) od dnia nastQpnego po udostqpnieniu schematu podatkowego,

2) od nastgpnego dnia po przygotowaniu do wdro2enia schematu podatkowego,

3) od dnia dokonania pienruszej czynno6ci axiqzanq z wdro2eniem schematu

podatkowego;

w zale2noSci od tego, kt6ry z tych termin6w wystqpi najwcze6niej.

5. Zgloszenie schematu podatkowego do Szefa KAS dokonuje sig poprzez System
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1 . Kozystajqcy, kt6ry w danym okresie poslugiwal siq elementami schematu

podatkowego i uzyskal wynikajqcq z niego kozyS6 podatkowq, zobowiqzany jest

w terminie zlo2enia deklaracji podatkowej dotyczqcej tego okresu rozliczeniowego do

pzekazania tych informacji Szefowi KAS.

2. lnformacja o zastosowaniu schematu podatkowego powinna przede wszystkim

zawierab numer schematu podatkowego oraz wysokoS6 uzyskanej kozy3ci

majqtkowej wynikajqcej z zastosowania danego schematu.

Opis obowiqzk6w raportowych i formularzy stanowi zalqcznik nr 5 do Procedury

MDR.

s8
Zasady zglaszan ia przez Pracownik6w podej rzenia

naruszenia przepis6w z zakresu obowiqzk6w informowania

o schematach podatkowych

1. Pracownicy majq obowiqzek niezvvlocznego zglaszania, w formie pisemnej,

wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych naruszefi pzepis6w dotyczqcych zasad

postqpowania okre6lonych w niniejszej Procedurze MDR bezpo6redniemu

pzelo2onemu (Naczelnikowi Wydzialu, Kierownikowi Referatu lub Kierownikowi

jednostki).

2. Bezpo5redni pzelo2ony po pzeanalizowaniu zgloszenia i uznaniu go za zasadne,

pzekazuje je niezwlocznie, jednak nie p6Zniej niz w terminie 3 dni roboczych, wraz

z uzasad n ien iem, Przewod n iczqcem u Zespolu M D R.

3. Zglaszalqc naruszenie pracownicy podajq wszelkie znane im fakty i okolicznoSci

dotyczqce naruszenia, w szczeg6lnoSci:

1) date ziden$kowania naruszenia oraz datq wystqpienia naruszenia,

2) charakter naruszenia,

3) informacje na temat os6b uczestniczqcych w naruszeniu oraz dowod6w istnienia

zgloszeniowy MDR udostqpniony pzez Ministerstwo Finans6w.

6. Po zgloszeniu schematu podatkowego nalezy za po5rednictwem Systemu

zgloszeniowego MDR pobra6 Uzgdowe PoSwiadczenie Odbioru (UPO).

7. Szef KAS nadaje numer schematu podatkowego i przekazuje potwierdzenie jego

nadania.

s7
lnformacja o zastosowaniu schematu podatkowego
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tego naruszenia.

4. W pzypadku potwierdzenia naruszenia, Zespol MDR podejmuje dzialania

niezbqdne w celu jego usuniqcia lub naprawienia. W przypadku gdy zgloszenie

podlega zawiadomieniu bqd2 dotyczy zagadnienia, kt6re powinno podlegac

raportowaniu do Szefa KAS, Zespol MDR dokonuje raportowania.

DZIAL il
PRZEPISY KOTTCOWE

se
Tasady przechowyrania dokument6w oraz informacji

1 . Archiwizacja dokument6w i informacji gromadzonych w toku wykonyrania

obowiqzk6w zwiqzanych z przestzeganiem przepis6w MDR oraz stosowania

niniejszej Procedury MDR prowadzona jest w wydzialach i biurach Uzqdu Gminy

i Miasta i w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta, a w zakresie dzialania

Zespolu MDR w Wydziale Finansowo-Budzetowym Uzqdu Gminy i Miasta.

2. Dokumenty w zakresie schemat6w podatkowych pzechowywane sq w:

1) w wersji papierowej w Wydziale Finansowo-Budzetowym Uzgdu Gminy i Miasta

Czenrionka-Leszc4ny,

2) formie elektronicznej w bazie danych Uzqdu Gminy i Miasta Czenruionka-

Leszczyny.

3. Archiwizowane informacje w zakresie schemat6w podatkowych obejmujq:

1) w odniesieniu do informacji pzekazanych pzez Pracownik6w: informacje

dotyczqce rodzaju uzgodnienia i roli Gminy w uzgodnieniu, zgficszenia wszelkich

zeczyvristych lub potencjalnych naruszef pzepis6w MDR przekazane Zespolowi

MDR, wynik analizy Zespolu MDR danego zgftcszenia;

2) notatki wewnQtzne Zespolu MDR;

3) ewentualne wWczne Zespotu MDR dla Pracownik6w;

4) zlo2one oSwiadczenia o kt6rych mowa w $1 ust.4 i ust.6.

4. Gmina pzechowuje dokumenty oraz informacje pzez okres wynikajqcy z instrukcji

kancelaryjnej.

5. lnformacje zawafte w pzechowywanej dokumentacji podlegajq ochronie i kontroli

dostepu odpowiednio do zasad ochrony stosowanych w stosunku do ta.iemnic

ustawowo chronionych lub obowiqzk6w poufno6ci aatiqzanych z ochronq danych

osobowych.
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s10
7-asady upowszechniania w5r6d Pracownik6w wiedzy z zakresu obowiqzk6w

przekazywania i nformacji o schematach podatkowych

1. WSr6d Pracownik6w Gminy upowszechniana jest wiedza z zakresu MDR popzez

pzekazyranie informacji o pzepisach MDR.

2. Pracownicy zobowiqzani sq do zapoznania siQ z niniejszq Procedurq MDR.

3. Zespol MDR odpowiedzialny jest za dokonywanie okresowego pzeglqdu

i aktualizacji Procedury MDR.

s11
Zasady kontroli wewnqtrznej

1 . Procedura MDR podlega kontroli, kt6rej zasadniczym celem jest wykrycie

ewentualnych nieprawidlowoSci w stosowaniu pzepis6w Ustawy, w zakresie

Rozdzialu 11a oaz podniesienie sprawnoici funkcjonowania Procedury poprzez

eliminacjq w przyszle.i pracy ujawnionych wqtpliwo6ci.

2. Realizacja podstawowych cel6w kontroli polega na gromadzeniu, niezbqdnych dla

usprawnienia Procedury w celu zapewnienia pzestzegania Ustawy, w zakresie

Rozdzialu 11a, informacji o:

1) newralgicznych dziedzinach, w kt6rych wystqpujq zaniedbania, nieprawidlowo6ci

i odchylenia od przyjgtych do stosowania norm;

2) Srodkach umo2liwiajqcych likwidacjg ptzycz1i'n oraz skutk6w nieprawidlowo6ci

i odchylefi.

3. Procedura MDR podlega6 bqdzie weryfikacji, k6ra mo2e mie6 charakter

incydentalny, jak i cykliczny, prry zalo2eniu, 2e procedura powinna podlega6

przeglqdowi nie zadziej ni2 raz na 12 miesiqcy, z zastrzeheniem sytuacji, gdy

dokonanie weryfikacji bqdzie niezbgdne ze wzglqdu na zmianq okoliczno6ci, bqd2

pzepis6w prawa.

s12
Tal1cznlki

Zalqcznik nr 1 - O5wiadczenie o zapoznaniu sig z procedurq MDR;

Zalqcznik nr 2 - O6wiadczeniu o wprowadzeniu innej procedury MDR;

Zalqcznik nr 3 - Zakres informacji uzyskiwanych pzez Zespol MDR;
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Zalqenik nr 4 - Protokol zgloszenia

Zalqcznik nr 5 - Obowigki raportowe i

1. Procedura wchodzi w 4cie z

2. Procedura ma zastosowanie do

|akae Wzed jej wej6ciem w zycie.

RADC RAWNY

ngr
K-2661

ihbwski

\.\r r5

iweryfikacji MDR;

s13
koricowe

podpisania.

i raportowania czynno5ci powstajqcych



BURMISTRZ
GMII\Y I MIASTA

Czerwronka-[rszczYnY

Zahcznik nr 1

do Procedury w zakresie pzeciwdzialania
niewywiqzyrvaniu siQ z obowiezku
przekazywania informacji
o schematach podatkowych

(Nazwisko i lmiQ)

(Nazwa jed nostki oeanizacinejt

\Afdzial, stanowisko)

OSwiadczenie

Zgodnie z S 1 ust. 4 zal4cznika nr 1 do Zarzqdzenia nr ......................Burmistr2a

Gminy iMiasta Czenryionka-Leszczyny z dnia................................o6wiadczam, 2e

zapoznatamlem siq z ,,Procedurq w zakresie pzeciwdzialania niewywiqzywaniu sig

z obowiqzku pzekazywania informacji o schematach podatkowych", obowiqzujqcq

w UrzQdzie Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny oraz jednostkach organizacyjnych

Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny i zobowiqzujq siq do jej przestrzegania.

strz

Cze
Gm Miasta

oszczyny

W6stal J iszewskl

(Data i podpis Pracownika)

1.1

mgr ALet /

\[F



Zalqcznik nr 2
do Procedury w zakresie pzeciwdzialania
niewywiQzywaniu sie z obowiqzku
przekazywania informacji
o schematach podatkowych

(Nazwa jednostki organizacyinej)

OSwiadczenie

Zgodnie z $ 1 ust. 6 zalqcznika nr 1 do Zazqdzenia nr......................Burmist2a

Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny z dnia................................oSwiadczam, 2e:

(Nazwa jednostki organizacyinej)

zostaia wprowadzona procedura w zakresie przeciwdzialania niewywiqzywaniu siq z

obowiqzku pzekazywania informacji o schematach podatkowych dotyczqcych

(Data i podpis Kierownika Jednostki)

Burrnibtrz

"*fiblt#.I;$8 ,wdul[niszewsri
\

RADC RAWNY

der Zukowski
Ki-265'1

BURMISTRZ
GMINy I MhsrA

Cze'rwionka-l.eszczyny

(Nazwisko i lmie)

t. F



BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwronka-LeszczYnY
Zalecznik nr3
do Procedury w zakresie przeciwdzialania
niewywiqrywaniu sie z obowiqzku
przekazywania informacji
o schematach podatkowych

Zakres informacji uzyskiwany p?zez Z$pol MDR

W celu pzygotowania pzez Gminq kompletnej lnformacji o Schemacie Podatkowym,
celem pzeslania jej do Szefa KAS, Pracownicy pze5lq do Zespolu MDR, na jego
pro5bq, nastqpujqce informacje o okoliczno6ciach formalnych i faKycznych
zwiqzanych z danq sytuacjq:

1) opis w szczeg6lno6ci um6wlzdarzefr/inwestycji/rozliczei podatkowych - wedlug

dostqpnej wiedzy, wtaz ze wskazaniem wartoSci przedmiot6w tych czynnoSci,

czynno6ci dokonywanych i ich chronologii oraz wystqpujqcych powiqzai pomiqdzy

podmiotami powiqzanymi (o ile taka sytuacja ma miejsce);

2) wskazanie znanych cel6w, K6rych realizacja um6wlzdarzeh/inwestycji/rozliczefi
podatkowych ma slu2y6;

3) wskazanie dokonanych czynnoSci, K6re skutkowaly przekazaniem pzez Gminq

informacji, wruz ze wskazaniem dnia, w K6rym zostala lub zostanie dokonana
pierusza czynno5d;

4) wskazanie etapu, na jakim zgodnie z dostqpnq wiedzq znajduje siq

w szczeg6lnoSci umowa/zdazenie/inwestycja/rozliczenie podatkowe;

5) informacji o terminach udostgpniania lub wdra2ania;

6) wskazanie znanych danych identyfikujqcych innego Podmiotu uczestniczqcego,

kt6rego sytuacja moze dotyczyc.

UU ntsrzjmi i Miasta
-LeszczynyCz(

W

,rwi

iszewskl

I

RAVI NY r



BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwronka-Leszczyny

Za+er.znik nr 4
do Procedury w zakr8ie przeciwdzialania
niewywiqzywaniu si? z obowiazku
Pzekazy,Yvania informacji
o schematach podatkowych

Protokol zglas?an a zdarzenia i weryfikacji schemafu podatkowego (MDR)

-

Nr MDR

ia Pracownik

Data sporzqdzonia

Naava jednostki organizacyjnej
Itlrly dzialu lBiuralsta nowiska

lmiQ i NazwiEko osoby sporz4dzajqcej protok6t

Opis weryfi kowanej czynno6ci

Uzasadnienie, dlaczego w opinii Pracownika weryfikowana czynnoS6 moie
uznana za schemat

I



L.p. Kryterium weryfikacji

1 Czy czynnosc lub zesp6l czynnosci 
_(dalej zwane lecznie jako: czynnoso) TAt(NlEo

dotyczy podatk6w ptzez n6rc rozumie siq r6wn ie2 zaliczki'na podat(i, raty
podatk6x, (iezeli pzepisy prawa podatkowego pzewidujq ptatnoS6 podad<u
w ratach) i op+aty oraz niepodatkowe naleznosci budZetowl?

Czy co najmniej jedna ze stron analizowanej czynnosci / transakcji jest TAKNIEf)
podatnikiem?

2

icjw zakres tecja wys otqpienia hpzeslanek, wmowa definkt6ryc
tenn tauzgod

czeSci powiedzi

TAK"

co mn na noed nienaj iej t pyta udzielonotei od N E' na zalezy konczyC
ian ie arkusza ana lizowanaegoweryfikacyjn oSo ubczynn nte stanowizesp6l czynnoScl)

nie(ipodatkowego podlega raportowaniu
na oba ia odudzielonopytan powiedzi dtcvvypeln arkuszanalezy czeSdrugq

cja w zakresie wysQpienia przeslanek, o

il

h6rych mowa wdefinicji

co najmniej na jedno pytanie udzielono odpowiedzi 
"TAK', nalezy wypelnic tzeciq czesc

odpowiedzi
stanowi

an ntawszystkie pyta udzielonoczgSciteJ na teianle|y lvypelnzako^czye
we bryfikacyj nego czynnoSd oSci n(lu ieczynnzesp6l schematu) podatkowego

nie podlega

i podatkowej"

1 C4 analizowana caynnosc sku0(uje niepowstaniem zobowiqzania
podatkowego, odsuniQciem w czasie powstania zobowiezania podatkowego
lub obnizeniem wysokosci zobowiazania podatkowego?

2 C4 czynnosd skut<uje powstaniem lub zewy2eniem straty podatkowej?

3 C:y czynnosc skutkuje powstaniem nadplaty lub prawa do zwrotu podatku
albo zawy2eniem kwoty nadp+aty lub zawyzeniem kwoty zwrotu podau<u?

4 pzy .czynnoSo skutkuje brakiem obowiezku pobrania podatku pzez platnika,
je2eli wynika on z okolicznosci wskazanych w pytaniu nr 1, czyli
niepowstaniem zobowiqzania poclatkorego, odsunigciem * c."siepowstania zobowiezania poda&owego lub obni2eniem wysokosci
zobowi+ania podatkowego?

5 Czy czynnosc skutkuje podwy2szeniem kwoty nadwyzki podatku
naliczonego nad naleznym (VAT) do pzeniesienia na nastepny okres
todiczeniowy?

6 Czy czynnosc skutkuje niepowstaniem obo^riazku lub odsuniQciem w czasiepowstanh obowiezku spozqdzania i pzekazywania informacji
podatkowych, w tyrn informacji o schematach podatkowych?

TAr(NrEf)

TAI(NtEf)

TAI(NtEC)

TAr(NtEC)

TAI(NtE(.)

rAr(NtEf)

Wype{nia Dyrekftor jednostki organizacyjnej/NaczelniUKierownik

Biura/Pracownik na

,,NIE'

raportowaniu).



powiedzi ,,TAK', wypelnia siQ ca/vartE czesC arkusza

czE t

ezeli co najmniej na jedno pytanie udzielono od

cJ
cJ

ka a w ?ekryn teres ekn opfizesla mowa w defi nk un mryte ko cgl6wne, tzyi
tejan n awszystki pyta udz loe onczesc Nodpowiedzi E n ta dav'/ypeln ste lszej eScirkusza czweryfi negokacyjn oSc ubyn zes oSc np6l stanteynn scowi hematu podatkowegon te pod ulega raportowan

1 Czy podmiot dzialajEcy rozsEdnie i kierujecy sie zgodnymi z prawem TAI(NIE()celami innymi niz. osiqgniecie tozySci poOlttoweJ 
-rOJlv-..r"oni"

wyDrac tnny sposob postepowania, z kt6rym nie wiezaloby sii uzyskaniekozysci podatkowej rozsqdnie oczekiwanej rru *viln"ii-,! 
=-frronaniauzgodnienia?

Czy kozysc podatkowa jest 9t6wnq tub jednq z. gt5wnych korzysci, kt6q TAI(N|EC)podmiot spodziewa sie osiEgne6 w zwhzku z wyt-onanie. ,.gtnbnl"Z

C+. qrgmotol lub kotzystajqcy zobowiqzati sie do zachowania TAKNTE(.)poufno5ci wobec os6b trzecich, w szczeg6lnoici woG innycfr
korzystajqcych, promotor6w lub organ6w poj"Xorry"n frU sposobu,
w jakim uzgodnienie pozwala na uzysianie kozySci poiatkorrvej?

Czy promotor uprawniony jest do. otrzymania wynagrodzenia, kt6rego TAI(N|Er)wysokosc uzalezniona jest od wysokosci kozysci podikowej wynikajqcej
z dokonanego uzgodnienia?

Czy 
. 
promotor uprawnlony jest do otrzynania wynagrodz€nia TAI(NIEC)uzaleznionego od uzyskania korzysci podat(owej'wynikajqcej

z uzgodnienia lub zobowiezal 
.sie do zwrotu wynagrodzenia' tuO lfooczesci, w pz. ypadku gdy kozysc ta nie powstanie iub-powstanie w

wysokosci nizszej, niZ zakladano?

Czy dokonywane w ramach uzgodnienia czynnosci opierajE sie na TAIVNIE(.)zlac:n.i.e ujednoticonej dokumentacji atb6 przyi;uje znarznie
ujednoliconq formQ, K6re nie wymagajq istotnych zmian w il-u wOrozenia
scnematu u wiecej ni2 jednego kotzystajecego?

Czy podejmowane sE celowe 
. 
czynnosci. dotyczqce nabycia sp6lki TAIVNIEf)przynoszecej straty, zapzestania gl6wnej dziatalnosci taiie; siOmii wykorzystywania strat takie.i sp6lki w ceiu zmnieiszenia 

-ioOowrqzan

ry3to"ryh, w tym poprzez przeniesienie tych stiat Oo poOmiotu na
terytorium innego pafistwa tub pzyspieszenie wyfozystania icn stratZ
Czy docnod,zi do zmiany kwatifikacji dochod6w lprzychod6w) do innego TAI(NIEC)
:i9:!_1*1ry* lpzychodow) tub imiany zasad"op6irt o*.,'ni", r,rorv"r,
sKurxrem ,est ni2sze opodatkowanie, zwolnienie lub wyeczenie
z opodatkowania?
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8
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Data ipodpis

Czy czynnosci prowadza do.okrQznego obiegu Srodk6w pieniQznych TAI(NIEC)poptzez zaangazowanie oodmiotow posrediiczqcych niepehiqcychistotnych funkcji gospodarczych, tub dziaian, k6r;;;;rr;.ie znoszQrub 
. 
kompensujq rub prowadzq do uzyskania stanu-'ioffiznego ruozbli2onego do istniejqcego pzeO ootonaniem ty-cl.;y.."di atbo majeinne podobne cechy?

Czy uzgodnienie obejmuje eodJeg?jqce zaticzeniu do kosa6w uzyskania TAI(/N|Ef)przychod6w transgraniczne ptatno6ci pomiedzy poomio'taii-powiezanvmi
(w rozumieniu art. B6a S 1 pkt 7 oriynaiji ffi;til;j,;w panstwie
miejsca zamieszkania, siedziby tub zazEdu ;di;;; ,-"'" - '
-nie naklada siQ podatku dochodowego od os6b prawnych lub pobiera sieten podatek wedlug stawkizerowej tub stawki ,";F;"i;;;t"i
-ptatnosci 

. 
te kozystajE z calkowitego zwotnienia lub objete sepreferencyjnyni zasadami opodatkowaniJ?

czy kozystaiqcy zohwiezar sie, 2e w pzypadku wdro2enia uzgodnienia TAr(NrEf)bedzie wsp6tpracowal z promoiorem, ttOry' uOostgpnit ,-.giii"n,", 
"fOozaplaci promotorowi wynagrodzenie lub oOizkoOowin ie? '

Czy 
.promotor tub kozystajqcy_lftf.cznie. respektujE co najmniej jedno TA]VN|E(_)z zobowhzah wskazanych w pytaniu I lzoObwiqz;nie Oo-'zacnowaniapoufnoSci wobec os6b trzeciah, w i."."gods"i Jo# innyctkozysta.iecych, promotor6w lub organ6w poOattowyctr, sposoOu, w iafi

ij^1T::ll"_,pryta na uzyskanie rozisct pooatroweii t-pyani, z(zoDow€panta do otrzymania wynagrodzenia, ktO{o wysoXoSC
uzale2niona jest od wysoko6ci koriySci p"i"ti""LJ- wynikajEcej
z dokonanego uzgodnienia)?

Czy. na podstawie istniejqcych okoticznosci.nalez y przy)El, 2e rozsEdnie TAI(N|Ef)
:i,L:nJ liT:pl tub korzysrajqcy, do kt6rycir'niJ'iio**"rvuv .ieoTy,3rr,, pzewidziane w pzepisach o informowaniu o schematach

r1:[11y-:l:. -:1""1bI,_ i:b{ -co najmniej ,ieono ze .ooo*q."n
wsKazanych w pytaniach 1_3 bylo faktycznie respektowane?

I
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Data dodatkowej
weryfikacji

Czlonkowie Zespolu dokonujqcy dodatkowej Weryfikacji

Czy weryfikowana crynnoi6 jest
uznana ?a schemat podatkowy

Podpisy czlonk6w Zespolu MDR wraz
z pieczqtkami eluibowymi
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Obowiqzki raportowe i formularze

Zalqcznik nr 5
do Procedury w zakresie przeciwdzialania
niewywiarywaniu sie z obowiezku
przekazywania informacji
o schematach podatkowych

pomagajqcy] W przypadku schemat6w
standaryzowanych oraz

podatkowych

, je2eli promotor zostal
z obowiEzku zachowania tajemnicy

li wspomagajqcy nie zostal poinformowany

NSP/ braku NSP, pzekazuje Szefowi KAS
rmacje o schemacie podatkowym, je2eli

tzegl lub powinien byl dostrzec, 2e

odnienie stanowi schemat podatkowy,

terminie: - 30 dni od dnia nastepnego
udostqpnieniu schematu podatkowego,

nastepnego dnia po przygotowaniu
wdro2enia schematu podatkowego lub
dnia dokonania pienivszej czynnoSci

z wdrazaniem schematu
atkowego;

DR-1 nformacja
schemacie

Promotor pzekazuje Szefowi KAS
rmacjq o schemacie podatkowym

terminie 30 dni od dnia nastqpnego po

30 dni od o dnia udzieleniu

L.p.

lnformacje o schematach podatkowych (MDR)

podatkowym

udostgpnieniu schematu podatkowego,

od nastepnego dnia po przygotowaniu

do wdro2enia schematu podatkowego lub
od dnia dokonania pieruszej czynno6ci
tuiqzanq z wdra2aniem schematu
podatkowego - w zaleznosci od tego, kt6re
ztych zdarzefi nastqpi wczesniej.

Naana
formularza

Cel Komentarz praktyczny



2 MDR-2 Zawiadomienie
dotyczqce
schematu
podatkowego

Ko rzystaj qcy p zekazuje i nf o rm a cjq

o schemacie podatkowym do Szefa KAS

r6wnie2 w pzypadku schematu podatkowego

innego ni2 standaqzowany, je2eli nie zrivolnit

promotora z obowiqzku zachowania tajemnicy
zawodowej.

[promotor] W przypadku gdy przekazanie
przez promotora informacii o schemacie
pdatkowym innym niz schemat podatkowy

standaryzowany n aruszaloby obowiqzek
zachowania prawnie chronionei taiemnicy
zawodowej i promotor nie zostat zwolniony
przez korzystajqcego z obowiqzku iei
zachowania w tym zakresie Promotor,

w terminie 30 dni od dnia, w kt6rym
poinformowal korzystajqcego lu b i nne podmioty

o obowiazku przekazania informacji
o schemacie podatkowym, zawiadamia Szefa

KAS o poinformowaniu kozystajqcego oraz
innyqh pp9lqriot6w o obowiqz(u przekazania

OezpoSreUnio lub za pGrednictwem innych
os6b, pomocy, wsparcia lub porad dotyczqcych
opracowania, wprowadzenia do obrotu,
organizowania, udostqpnienia do wdro2enia
lub nadzorowania wdro2enia schematu
podatkowego ltermin biegnie od
najwczeSniejszego z powej wskazanych
zdarzehl.

[korzystajqcy] Je2eli korzystajqcy nie zostal
poinformowany o NSP/ braku NSP/
w przypadku braku promotora w schemacie
podatkowym, przekazuje Szefowi KAS
informacjq o schemacie podatkowym

w terminie 30 dni od dnia nastqpujqcego po

udostqpnieniu mu schematu podatkowego,

przygotowaniu przez niego schematu
podatkowego do wdro2enia lub od dnia

dokonania pierwszej czynno6ci auiqzanq
z wdra2aniem schematu podatkowego przez

korzystajqcego, w zale2noSci od tego, kt6re

z lych zdarzefi nastqpi wcze6niej.



schematu podatkowego, wskazujqc date
udostQpnienia schematu podatkowego lub

dokonania czynnoSci *tiqzanq z wdra2aniem
schematu podatkowego oraz liczbq podmiot6w,

kt6re poinformowal.

[wspomagajqcyl W przypadku, gdy
wspomagajqcy nie zostal poinformowany
o NSP/ braku NSP:

1) jezeli powziql lub powinien byt powziqd

wqtpliwo6ci, 2e uzgodnienie mo2e stanowi6
schemat podatkowy - zawiadamia Szefa KAS
o wystqpieniu do promotora/ korzystajqcego
wskazujqc dziei, w kt6rym powziql wqtpliwoSci,
2e uzgodnienie stanowi schemat podatkowy

orazliczbq podmiot6w, do kt6rych wystqpil
o pzekazanie mu pisemnego oSwiadczenia,

2e uzgodnienie nie stanowi schematu
podatkowego, w terminie 5 dni roboczych od

dnia, w kt6rym powziql lub powinien byl
powziq6 wqtpliwoSci;

2) w przypadku gdy przekazanie informacji
o schemacie podatkowym naruszaloby
obowiqzek zachowania prawnie chronionej

tajemnicy zawodowej i wspomagajqcy nie

zostal zwolniony z obowiqzku jej zachowania
przez korqstdlqcego w tym zakresie,
zawiadamia Szefa KASo wystqpieniu takiej
sytuacji, wskazujqc dzie6, w kt6rym dostrzegt,

2e uzgodnienie stanowi schemat podatkowy

oraz liczbq podmiot6w, kt6re poinformowal

o obowiqzku przekazania informacji Szefowi
KAS, w terminie 30 dni od nastepnego dnia po

udzieleniu bezpo6rednio lub za po6rednictwem

innych os6b, pomocy, wsparcia lub porad

dotyczqcych opracowania, wprowadzenia do

obrotu, organizowania, udostqpnienia do
wdro2enia lub nadzorowania wdro2enia

schematu podatkowego.



3 MDR-3 lnformacja
korzystajqcego
o schemacie
podatkowym

w danym okresie rozliczeniowym
jakichkolwiek czynno6ci bgdqcych elementem
schematu podatkowego lub uzyskiwal
wynikajqcq z takiego schematu podatkowego
kozy56 podatkowq, przekazuiedo Szefa KAS
informacjg o zastosowaniu schematu
podatkowego.

lnformacjq nale2y przekaza6 w terminie
zlo2enia deklaracji podatkowej odnoszqcej sig
do podatku k6rego dotyczy schemat,
dotyczqcej danego okresu rozliczeniowego.
lnformacja jest podpisywana pzez Osobg
upowaznionq do reprezentacji. Dow6d
zlo2enia podpisu przez ww. Osobq
przekazywany jest za pomoce Srodk6w
komunikacji elekronicznej do Szefa KAS.

[korzystajqcy] Korzystajqcy, kt6ry dokonywat

MDR-4 Kwartalna
informacja o
udostepnieniu
schematu
podatkowego
standarfzowa
nego W przypadku, gdy kozystajqcy nie anvolnil

promotora/ wspomagajqcego z obowiqzku
zachowania_ tajemnicy zawodowej w tfm
3akresle, informacja nie zawiera danyth
fo-zVstajaceSo i podmiotu uczestniciqcego.
f nformacjq nalezy ptzekaza6 w terminL 3-o ani
po zakofi czeniu kwartalu.
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