
ZARZĄDZENIE NR 25/2020 
Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku 
przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w 

jednostkach organizacyjnych Gminy Szydłów.. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506), art. 861 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 
900 z późn. zm.)zarządza się, co następuje: 

II . 
1 .Ustala się „Procedurę wewnętrzną w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku 
przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w 
jednostkach organizacyjnych Gminy Szydłów" stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Ustala się „Procedury wewnętrznej przesłanki schematu podatkowego stanowiącą załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§2. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy, Skarbnikowi Miasta i Gminy oraz 
kierownikom jednostek organizacyjnych. 

§3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia BMiG Szydłów nr 25/2020 z24.04.2020r. 

Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania niewywiazywaniu się z obowiązku 
przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w 

jednostkach organizacyjnych Gminy Szydłów 

Rozdział 1. Podstawa prawna 

1. 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. 
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa Dział III Rozdział 11a, art. 86a - 86o, (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 900 z póżn. zm.). 
3. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych 
innych ustaw, w tym art. 28 (Dz. U. z 2018 r, poz. 2193). 

Rozdział 2. Określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń 
przepisów dotyczących schematów podatkowych. 

1 Przekazywanie informacji o schematach podatkowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach 
organizacyjnych Gminy, dotyczy tylko i wyłącznie uzgodnień, które spełniają definicję schematu 
podatkowego. 

2. Schematem podatkowym jest uzgodnienie, które: 
a) spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą 
b) posiada szczególną cechę rozpoznawczą lub 
c) posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą. 

Pojęcie „uzgodnienie" oznacza czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność 
planowaną lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub 
które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego. Z kolei 
pojęcie „czynność" oznacza zarówno czynność faktyczną czynność prawną jak i wszelkie inne 
czynności dokonywane w ramach uzgodnienia. 

a)uzgodnienie posiada ogólną cechę rozpoznawczą- rozumie się przez to uzgodnienie, polegające na 
tym, że spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 
promotor lub korzystający zobowiązali się do zachowania w poufności wobec osób trzecich, w 
szczególności wobec innych korzystających, promotorów lub organów podatkowych, sposobu, w jaki 
uzgodnienie pozwala na uzyskanie korzyści podatkowej, 
promotor uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia, którego wysokość uzależniona jest od 
wysokości korzyści podatkowej wynikającej z uzgodnienia, 
dochodzi do zmiany kwalifikacji dochodów (przychodów) do innego źródła dochodów (przychodów) lub 
zmiany zasad opodatkowania, których skutkiem jest faktycznie niższe opodatkowanie, zwolnienie lub 
wyłączenie z opodatkowania, 



czynności prowadzą do okrężnego obiegu środków pieniężnych poprzez zaangażowanie podmiotów 
pośredniczących niepełniących istotnych funkcji gospodarczych, 

b)uzgodnienie posiada szczególną cechę rozpoznawczą (w tej sytuacji nie musi być spełnione kryterium 
głównej korzyści) - w szczególności dotyczy transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi i skutków 
podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych; 
niepowstanie zobowiązania podatkowego, 
odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości, 
powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku, 
podwyższenie kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy 

Ogólna cecha rozpoznawcza klauzuli poufności nie dotyczy jednak sytuacji zawarcia przez strony 
wykonujące zawody zaufania publicznego (promotora, korzystającego) standardowych klauzul 
poufności związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa i tajemnicą zawodową. Istota klauzuli poufności, 
która dla celów MDR stanowi ogólną cechę rozpoznawczą sprowadza się do zastrzeżenia klauzuli 
poufności w stosunku do sposobu osiągnięcia korzyści podatkowej. 

Kryterium głównej korzyści nie będzie jednak spełnione, co do zasady, jeżeli podmiot działający 
rozsądnie wskutek stosowania zgodnych z prawem rozwiązań nie ma lub nie miał alternatywnej, 
racjonalnej drogi postępowania, nawet jeżeli skutkiem postępowania jest osiągnięcie korzyści 
podatkowej. 
Przesłanka alternatywnej drogi postępowania może być natomiast spełniona w przypadku, gdy dany cel 
ekonomiczny jest możliwy do zrealizowania na różne sposoby, które różnią się co do wynikających z 
nich korzyści podatkowych. Przykładowo, jeżeli dokonanie aportu jest korzystniejszym z perspektywy 
podatkowej sposobem przeniesienia własności składnika majątku niż jego sprzedaż, to podmiot, który 
zdecydował się na aport dysponował racjonalną alternatywną drogą postępowania. 

3. Obowiązkom informacyjnym w działalności Miasta i Gminy Szydłów, jako jednostki samorządu 
terytorialnego, realizującej zadania własne i zadania zlecone, podlegają krajowe schematy podatkowe: 
a) standaryzowane (możliwe do wdrożenia lub udostępnienia u więcej niż jednego korzystającego bez 
konieczności zmiany jego istotnych założeń), 
b) niestandaryzowane (tzw. sporządzone dla Miasta i Gminy, w tym jego jednostki organizacyjnej)w 
zakresie podatków bezpośrednich stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób 
fizycznych i od osób prawnych), podatków pośrednich (podatek od towarów i usług VAT), podatków 
lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny) oraz innych 
uzgodnień uregulowanych w przepisach prawa podatkowego, dotyczących w szczególności 
zawieranych przez Gminę Szydłów umów cywilnoprawnych (zbycia przedsiębiorstwa lub jego 
zorganizowanej części, zbycia tj. sprzedaży, aportu, darowizny nieruchomości i innych środków 
trwałych, dzierżawy, najmu nieruchomości lub ich części, itd.). 

4. Obowiązek przekazania informacji o schematach podatkowych w Gminie Szydłów może dotyczyć 
trzech kategorii podmiotów: 
a) promotora - rozumie się przez to osobę fizyczną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
niemającąosobowości prawnej, w szczególności doradcę podatkowego, adwokata, radcę prawnego, 
pracownika banku lub innej instytucji finansowej doradzającego Gminie Szydłów, również w przypadku 
gdy podmiot ten nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium kraju, a także 
pracownika jednostki organizacyjnej, która opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża uzgodnienie lub 
zarządza wdrażaniem uzgodnienia; 



b) korzystającego - rozumie się przez to Gminę Szydłów, w tym jednostkę organizacyjną a także inną 
osobę fizyczną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której 
udostępniane jest lub u której wdrażane jest uzgodnienie, lub która jest przygotowana do wdrożenia 
uzgodnienia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia; 
c) wspomagającego - rozumie się przez to osobę fizyczną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
nieposiadającąosobowości prawnej, w szczególności biegłego rewidenta, notariusza, osobę 
świadczącą usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowego lub innego pracownika jednostki 
organizacyjnej, bank lub inną instytucję finansową a także ich pracownika, która przy zachowaniu 
staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego 
charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności, podjęła się 
udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących 
opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania 
wdrożenia uzgodnienia. 

5. Pracownik jednostki prowadzi bieżącą analizę czynności dokonywanych przez niego, celem 
wyłonienia ewentualnych transakcji, o których mowa w ust. 3, w której Gmina lub jednostka podlega 
obowiązkom informacyjnym o schematach podatkowych, lub co do których istnieją wątpliwości co do 
zaistnienia takiego obowiązku, w celu przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku 
przekazywania informacji o schematach podatkowych. 

6. Powołane w ust. 5 czynności polegają w szczególności na: analizie dokumentów zawierających 
aktualne dane z wyciągów z właściwych rejestrów lub innych dokumentów, danych, informacji 
pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła, sprawdzeniu ogólnodostępnych informacji, w tym 
informacji zawartych w Internecie lub przyjęciu pisemnego oświadczenia od klienta na temat struktury 
własności klienta i tożsamości beneficjenta rzeczywistego. Pracownicy jednostki organizacyjnej nie są 
natomiast zobowiązani do aktywnego (niemieszczącego się w granicach staranności generalnie 
przyjmowanej w stosunkach biznesowych) poszukiwania informacji wskazujących na sytuację 
finansową korzystającego lub podmiotów z nim powiązanych z uwagi na przepisy MDR. 
Przepisy MDR nie nakładają bowiem na promotora lub wspomagającego obowiązku podejmowania 
dodatkowych czynności w celu weryfikacji czy doszło do spełnienia przez korzystającego kryterium 
kwalifikowanego korzystającego. W praktyce, w sytuacji stałej współpracy z korzystającym, 
promotor/wspomagający mogą posiadać wiedzę pozwalającą na stwierdzenie, czy kryterium 
kwalifikowanego korzystającego jest spełnione. W sytuacji braku innych informacji aby uznać za 
spełnione analizowane kryterium, dla celów dowodowych działaniem wystarczającym może być, 
odebranie od korzystającego oświadczenia wskazującego, czy w jego przypadku doszło do spełnienia 
definicji kwalifikowanego korzystającego. 

7. Nie podlegają obowiązkom informacyjnym, co do zasady: 
a) przygotowywanie i pomoc w przygotowaniu kalkulacji podatkowych, deklaracji, informacji i zeznań 
podatkowych, tj. czynności związane z przygotowywaniem i pomocą w przygotowaniu kalkulacji 
podatkowych, deklaracji, informacji i zeznań podatkowych, jak również czynności związane z bieżącym 
wypełnianiem obowiązków podatkowych na podstawie dokumentów, danych oraz informacji 
przekazanych przez jednostki organizacyjne Gminy Szydłów, które dotyczą jedynie zapewnienia 
zgodności działań z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, gdyż co do zasady, nie będą one 
stanowiły czynności typowych dla funkcji promotora. Czynności te będą co do zasady, zawierały 
element rekomendacji wyłącznie w zakresie zastosowania określonego sposobu rozliczeń podatkowych 
lub podjęcia decyzji o zastosowaniu określonego podejścia (w przypadku niejednolitej praktyki 
stosowania przepisów prawa podatkowego), a nie rekomendacji co do podejmowania przez Gminę 
określonych czynności faktycznych lub prawnych, których rezultatem ma być osiągnięcie przez nie 
korzyści podatkowych w przyszłości; 



b) przygotowywanie i pomoc w przygotowaniu dokumentacji oraz wniosków, udzielanie 
pozwoleń/zezwoleń, innych wniosków oraz zgłoszeń/powiadomień przewidzianych w regulacjach 
podatkowych, jak również przekazywanie informacji o warunkach korzystania z przewidzianych w 
przepisach podatkowych ulgach, uproszczeniach, które nie będą stanowiły czynności typowych dla 
funkcji promotora; 
c) przeglądy (audyty) podatkowe, tj. czynności obejmujące dokonanie przeglądu w zakresie oceny 
poprawności działań dokonanych w przeszłości, z perspektywy obowiązującego wówczas prawa 
podatkowego, podczas których podmiot identyfikuje nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych lub 
informacjach raportowanych organom podatkowym w przeszłych okresach lub istniejące ryzyka 
podatkowe oraz może wskazywać sposób działania zmierzający do usunięcia tych nieprawidłowości lub 
ryzyka i doprowadzenia do prawidłowego zastosowania przepisów prawa podatkowego, (takie 
czynności nie będą co do zasady, stanowiły czynności typowych dla funkcji promotora). W 
szczególności, co do zasady, nie powinny stanowić takich czynności rekomendacje dotyczące zebrania 
wymaganej prawem dokumentacji zdarzeń. 

8. Zgłoszenie schematu podatkowego do KAS przeprowadza się tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu 
narzędzia udostępnionego przez Ministerstwo Finansów-portal internetowy pod adresem www: 
https://mdr.mf.gov.pl/#/(zwany dalej: System zgłoszeniowy MDR). 
Zgłoszenie nowego schematu podatkowego dokonywane jest na urzędowym formularzu MDR-1. 
Formularz wybierany jest w Systemie zgłoszeniowym MDR. 
Szczegółowe zasady użytkowania Systemu zgłoszeniowego MDR są przedstawione w Podręczniku 
Użytkownika systemu MDR „Informacje o schematach podatkowych", opublikowanym przez 
Ministerstwo Finansów, którego wersja 1.0 stanowi załącznik do Procedury MDR. 
Po zgłoszeniu schematu podatkowego za pośrednictwem Systemu zgłoszeniowego MDR należy 
zapisać w Rejestrze MDR w pozycji Numer identyfikacyjny MDR numer będący identyfikatorem 
dokumentu wygenerowany automatycznie przez System zgłoszeniowy MDR po prawidłowym przesłaniu 
schematu podatkowego. 
Po zgłoszeniu schematu podatkowego należy za pośrednictwem Systemu zgłoszeniowego MDR pobrać 
Urzędowe Poświadczenie Odbioru(zwane dalej: UPO). Datę zarejestrowania zgłoszenia schematu 
podatkowego w Systemie zgłoszeniowym MDR należy wpisać w Rejestrze MDR, zaś UPO zapisać w 
Folderze zgłaszanego schematu. 
Po otrzymaniu od Szefa KAS postanowienia nadającego zgłoszonemu schematowi podatkowemu 
numer NSP należy uzupełnić w Rejestrze MDR odpowiednią pozycję we wpisie dotyczącym 
przedmiotowego schematu podatkowego. 
W przypadku otrzymania postanowienia o odmowie nadania numeru NSP zgłoszonemu schematowi 
podatkowemu należy uzupełnić w Rejestrze MDR odpowiednią pozycję we wpisie dotyczącym 
przedmiotowego schematu podatkowego. 
W przypadku unieważnienia z urzędu, w drodze postanowienia, numeru NSP nadanego zgłoszonemu 
uprzednio schematowi podatkowemu należy przekreślić. 

Rozdział 3. Określenie zasad przechowywania dokumentów i informacji. 

1 .Wszystkie dokumenty, a także informacje związane z informowaniem o schematach podatkowych 
muszą być przechowywane w sposób zapewniający ich poufność oraz właściwe zabezpieczenie przed 
ich zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą przez okres 10 lat. 

https://mdr.mf.gov.pl/%23/(zwany


2.Dokumenty należy przechowywać albo w formie oryginałów albo ich uwierzytelnionych odpisów lub na 
powszechnie uznanych nośnikach danych, w tym jako elektroniczne wersje dokumentów oryginalnych 
lub dokumenty istniejące wyłącznie w wersji elektronicznej. 

3.0sobą odpowiedzialną za przechowywanie dokumentów i informacji jest Sekretarz Miasta i Gminy 
Szydłów. Określone w niniejszej Procedurze obowiązki przewidziane dla kwalifikowanych 
korzystających mają zastosowanie do Gminy Miejskiej Szydłów gdy ta spełnia kryterium o 
których mowa w art. 86a $ 4 Ordynacji podatkowej, 
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy oraz Kierownicy referatów Urzędu Miasta i Gminy 
odpowiedzialni merytorycznie za stosowanie Procedury MDR zajmują się weryfikacją realizowanych 
przez podległych pracowników czynności, działań, uzgodnień pod kątem schematów podatkowych. 
Kontrolują realizację Procedury MDR. 

Zobowiązuje się pracowników Referatu Finansowego oraz Głównych Księgowych Jednostek 
organizacyjnych do: 
a) stosowania regulacji rozdziału 11a Ordynacji podatkowej, 
b) udziału w programach szkoleniowych dotyczących obowiązków MDR 
c) uwzględniania w ramach obowiązków informacji zawartych w BSP, 
d) samodzielnego poszerzania wiedzy w zakresie MDR. 

4. Dokumenty,o których mowa mogą być przechowywane w archiwum Urzędu, przy czym konieczne jest 
zapewnienie ich dostępności w czasie kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej. 

5. Dokumentami związanymi z informowaniem o schematach podatkowych są w szczególności: 
1) wszystkie rodzaje informacji przekazanych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej niezależnie czy 
Gmina lub jednostka organizacyjna Gminy dokonały przekazania samodzielnie czy za pośrednictwem 
pełnomocnika, a także czy przekazania dokonał promotor (niebędący Gminą ani jej jednostką 
organizacyjną) wraz z UPO; 
2) wszelkie oświadczenia składane przez uczestników schematu podatkowego względem Gminy i jej 
jednostek organizacyjnych w zakresie obowiązku raportowania schematów podatkowych; 
3) potwierdzenia nadania NSP dla zaraportowanych schematów podatkowych; 
4) pisemne powiadomienia od pracowników o uzasadnionym podejrzeniu, że ma miejsce rzeczywiste lub 
potencjalne naruszenie przepisów z zakresu informowania o schematach podatkowych; 
5) pisemne powiadomienia od pracowników o uzyskaniu przez nich informacji, iż zasady informowania o 
raportowaniu schematów podatkowych określone w Ordynacji podatkowej lub niniejszym Zarządzeniu 
są niewłaściwie wykonywane; 
6) oświadczenia pracowników jednostek organizacyjnych o zapoznaniu się z niniejszą procedurą 
wewnętrzną 

Rozdział 4. Zasady kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów o informowaniu o schematach 
podatkowych oraz zasad postępowania określonych w niniejszej procedurze wewnętrznej. 

1.Kontrola wewnętrzna przestrzegania przepisów o informowaniu o schematach podatkowych oraz 
zasad postępowania określonych w niniejszej procedurze wewnętrznej polega na: 



a) ustaleniu stanu faktycznego w zakresie obowiązków informowania Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej o schematach podatkowych oraz przestrzegania zasad przewidzianych w niniejszej 
procedurze wewnętrznej; 

b) porównaniu ustalonego stanu faktycznego ze stanem wymaganym oraz określeniu przyczyn i 
skutków występujących różnic pomiędzy stanem stwierdzonym a stanem wymaganym oraz 
wskazaniu odpowiedzialnych za nie osób; 

c) przygotowaniu informacji o ustaleniach kontroli. 

2. Kontrola wewnętrzna może być wykonywana na podstawie planu kontroli zawierającego czas 
kontroli i tematykę kontroli. W planie kontroli, powinno się znaleźć: uzasadnienie przyczyn kontroli, 
nazwę podmiotu (jednostki organizacyjnej) wytypowanego do kontroli oraz przewidywany termin 
przeprowadzenia kontroli. 
3. Poza kontrolą o której mowa w ust. 2,mogąbyć przeprowadzane kontrole doraźne, na wypadek 
pojawienia się podejrzenia o naruszeniu przepisów z zakresu informowania o schematach 
podatkowych. 

4. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli planowanej lub doraźnej jest imienne 
upoważnienie wydawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów. 

5. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera: 
a) nazwę komórki organizacyjnej sporządzającej upoważnienie; 
b) datę sporządzenia i numeru poważnienia; 
c) imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej; 
d) nazwę kontrolowanej jednostki lub komórki organizacyjnej; 
e) okres ważności upoważnienia; 
f) pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie. 

g) 
6. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty dotyczące zdarzeń gospodarczych powstałych, jak i 
mających nastąpić w przyszłości, nawet jeżeli nie są to dowody księgowe w rozumieniu ustawy o 
rachunkowości. Do takich należą dokumenty: 

a) zewnętrzne obce-pochodzące od kontrahentów; 
b) zewnętrzne własne-przekazywane kontrahentom (w oryginale); 
c) wewnętrzne-obejmujące operacje wewnątrz jednostki. 

7. Ujawnione w trakcie kontroli nieprawidłowości wymagają wyjaśnienia i szczegółowego opisania w 
ustaleniach kontroli, opatrzonej datąjej sporządzenia i stwierdzenia nieprawidłowości oraz podpisem 
osoby przeprowadzającej kontrolę. 

8. W razie ujawnienia w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie raportowania schematów 
podatkowych konieczne jest doprowadzenie do stanu wymaganego, chociażby termin realizacji 
obowiązków w tym zakresie upłynął. 

9.0kreślenie zasad upowszechniania wśród pracowników Gminy Szydłów oraz wśród pracowników 
Jednostek organizacyjnych wiedzy z zakresu przepisów dotyczących schematów podatkowych. 



Gmina Szydłów upowszechnia przepisy prawa regulujące zagadnienia związane ze schematami 
podatkowymi poprzez: 
1) udostępnianie pracownikom procedury wewnętrznej, informowanie o zmianach w ww. 
zakresie, 
2) organizowanie w razie potrzeby szkoleń z zakresu tematyki związanej ze schematami 
podatkowymi, 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG Szydłów nr 25/2020 z24.04.2020r. 

Procedury wewnętrznej przesłanki schematu podatkowego 

Identyfikacja zdarzenia dokonywana jest w oparciu o niniejszy załącznik do procedury wewnętrznej, w 
terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia. 

KRYTERIA tak nie 
Kwalifikowany korzystający 
Główna korzyść podatkowa 
Ogólna cecha rozpoznawcza to właściwość uzgodnienia polegającą na 
tym, że spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 
1) promotor lub korzystający zobowiązali się do zachowania w poufności 
wobec osób trzecich, w szczególności wobec innych korzystających, 
promotorów lub organów podatkowych, sposobu, w jaki uzgodnienie 
pozwala na uzyskanie korzyści podatkowej 
2) promotor uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia, którego 
wysokość uzależniona jest od wysokości korzyści podatkowej wynikającej 
z uzgodnienia, 
3) promotor uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia uzależnionego 
od uzyskania korzyści podatkowej wynikającej z uzgodnienia lub 
zobowiązał się do zwrotu wynagrodzenia lub jego części, w przypadku gdy 
korzyść podatkowa nie powstanie lub powstanie w wysokości niższej, niż 
zakładano, 

4) dokonywane w ramach uzgodnienia czynności opierają się na znacznie 
ujednoliconej dokumentacji albo przyjmują znacznie ujednoliconą formę, 
które nie wymagają istotnych zmian w celu wdrożenia schematu u więcej 
niż jednego korzystającego, 
5) podejmowane są celowe czynności dotyczące nabycia spółki 
przynoszącej straty, zaprzestania głównej działalności takiej spółki i 
wykorzystywania strat takiej spółki w celu zmniejszenia zobowiązań 
podatkowych, w tym poprzez przeniesienie tych strat do podmiotu na 
terytorium innego państwa lub przyspieszenie wykorzystania tych strat 

6) dochodzi do zmiany kwalifikacji dochodów (przychodów) do innego 
źródła dochodów (przychodów) lub zmiany zasad opodatkowania, których 
skutkiem jest faktycznie niższe opodatkowanie, zwolnienie lub wyłączenie 
z opodatkowania 
7) czynności prowadzą do okrężnego obiegu środków pieniężnych poprzez 
zaangażowanie podmiotów pośredniczących niepełniących istotnych 
funkcji gospodarczych, lub działań, które wzajemnie się znoszą lub 
kompensują lub prowadzą do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego 



do stanu istniejącego przed dokonaniem tych czynności albo mają inne 
podobne cechy, 
8) obejmuje ono podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów 
transgraniczne płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi, a w państwie 
miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu odbiorcy: 
a) nie nakłada się podatku dochodowego od osób prawnych lub pobiera 
się podatek dochodowy od osób prawnych według stawki zerowej lub 
stawki mniejszej niż 5%,b) płatności te korzystają z całkowitego zwolnienia 
lub objęte są preferencyjnymi zasadami opodatkowania 

9) korzystający zobowiązał się, że w przypadku wdrożenia uzgodnienia 
będzie współpracował z promotorem, który udostępnił uzgodnienie, albo 
zapłaci promotorowi wynagrodzenie lub odszkodowanie, 
10) promotor lub korzystający faktycznie respektują co najmniej jedno z 
zobowiązań wskazanych w pkt. 2 i 3,11) na podstawie istniejących 
okoliczności należy przyjąć, że rozsądnie działający promotor lub 
korzystający, do których nie stosowałyby się obowiązki przewidziane w 
przepisach niniejszego rozdziału, chcieliby, żeby co najmniej jedno ze 
zobowiązań wskazanych w pkt. 1-3 było faktycznie respektowane. 

Szczególna cecha rozpoznawcza to właściwość uzgodnienia polegającą 
na tym, że spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

1) obejmuje ono podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów 
transgraniczne płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz: a) 
odbiorca płatności nie ma miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu w 
żadnym z państw, b) odbiorca płatności posiada miejsce zamieszkania, 
siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą 
konkurencję podatkową określonych na podstawie przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym 
od osób prawnych 

2) w odniesieniu do tego samego środka trwałego lub wartości 
niematerialnej i prawnej dokonywane są odpisy amortyzacyjne w więcej niż 
jednym państwie 

3) ten sam dochód lub majątek korzysta z metod mających na celu 
unikanie podwójnego opodatkowania w więcej niż jednym państwie, 
4) w ramach uzgodnienia dochodzi do przeniesienia aktywów i określone 
przez dwa państwa wynagrodzenie z tego tytułu dla celów podatkowych 
różni się co najmniej o 25%, 

5) może skutkować obejściem obowiązku raportowania wynikającego z 
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi 
państwami (Dz. U. z 2019 r. poz. 648 z późn. zm.) lub równoważnych 
ustaw, umów lub porozumień w zakresie automatycznej wymiany 
informacji o rachunkach finansowych, włączając umowy lub porozumienia 
z państwami trzecimi lub wykorzystywać brak równoważnych przepisów, 
umów lub porozumień lub ich niewłaściwe wdrożenie 



6) występuje nieprzejrzysta struktura własności prawnej lub trudny do 
ustalenia jest beneficjent rzeczywisty z uwagi na wykorzystanie osób 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej, konstrukcji lub struktur prawnych: a) które nie prowadzą 
znaczącej działalności gospodarczej z wykorzystaniem lokalu, personelu 
oraz wyposażenia wykorzystywanego w prowadzonej działalności 
gospodarczej, b) które są zarejestrowane, zarządzane, znajdują się, są 
kontrolowane lub założone w państwie lub na terytorium innym niż państwo 
lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu beneficjenta 
rzeczywistego aktywów będących w posiadaniu takich osób prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, konstrukcji 
lub struktur prawnych c) jeżeli nie można wskazać beneficjenta 
rzeczywistego osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej, konstrukcji lub struktur prawnych, w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z 
późn. zm.), 

7) wykorzystuje wprowadzone jednostronnie w danym państwie 
uproszczenie w stosowaniu przepisów związanych z ustalaniem cen 
transferowych, przy czym nie uważa się za uproszczenie wprowadzone 
jednostronnie uproszczenia, które wynika bezpośrednio z Wytycznych 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w sprawie cen 
transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji 
podatkowych, a także innych międzynarodowych regulacji, wytycznych lub 
rekomendacji w zakresie cen transferowych, 

8) dochodzi do przeniesienia praw do trudnych do wyceny wartości 
niematerialnych, 

9) pomiędzy podmiotami powiązanymi dochodzi do przeniesienia funkcji, 
ryzyka lub aktywów, jeżeli przewidywany roczny wynik finansowy podmiotu 
przenoszącego lub podmiotów przenoszących przed odsetkami i 
opodatkowaniem (EBIT) w trzyletnim okresie po tym przeniesieniu 
wyniósłby mniej niż 50% przewidywanego rocznego EBIT, gdyby nie 
dokonano przeniesienia; 
1) wpływ na część odroczoną podatku dochodowego lub aktywa albo 
rezerwy z tytułu podatku odroczonego, wynikający lub oczekiwany w 
związku z wykonaniem uzgodnienia u korzystającego. 

Inna szczególna cecha rozpoznawcza to właściwość uzgodnienia 
polegającą na tym, że spełniony jest co najmniej jeden z poniższych 
warunków: 
1)istotny dla danej jednostki w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz 
przekracza w trakcie roku kalendarzowego kwotę 5.000.000 zł(słownie: 



pięć milionów złotych) 
2) płatnik podatku dochodowego byłby zobowiązany do pobrania podatku 
przekraczającego w trakcie roku kalendarzowego kwotę 5.000.000 zł 
(słownie: pięć milionów złotych), jeżeli w odniesieniu do wypłat należności 
wynikających lub oczekiwanych w związku z wykonaniem uzgodnienia nie 
miałyby zastosowania właściwe umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania lub zwolnienia podatkowe, 
3) dochody (przychody) podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1509 z późn.zm.)lub art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
865), wynikające lub oczekiwane w związku z wykonaniem uzgodnienia, 
przekraczają łącznie w trakcie roku kalendarzowego kwotę 25.000.000 
zł(słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), 

4) różnica pomiędzy polskim podatkiem dochodowym, który byłby należny 
w związku z wykonaniem uzgodnienia od korzystającego nieposiadającego 
siedziby, zarządu ani miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, gdyby był on podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 3 
ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych, a podlegającym faktycznej zapłacie podatkiem dochodowym w 
państwie siedziby, zarządu lub miejsca zamieszkania korzystającego w 
związku z wykonaniem uzgodnienia, przekracza łącznie w trakcie roku 
kalendarzowego kwotę 5.000.000 zł. 
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