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I. Indeks 

Użyte w Procedurze określenia oznaczają: 

a. Spółka/Korzystający 
 

…… 
 

b. Korzyść podatkowa 
 
Przez korzyść podatkową dla celów MDR, rozumie się: 

a. niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego 
lub obniżeniu jego wysokości, 

b. powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, 
c. powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżeniu kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku, 
d. brak obowiązku pobrania podatku przez płatnika, jeżeli wynika on z okoliczności wskazanych w lit. a), 
e. 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, 
f. niepowstanie obowiązku lub odsunięciu w czasie powstania obowiązku sporządzania i przekazywania 

informacji podatkowych, w tym informacji o schematach podatkowych. 
 

c. Główna korzyść 
 

Korzyść podatkowa występująca w sytuacji, gdy na podstawie istniejących okoliczności oraz faktów należy 

przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi  z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści 

podatkowej mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści 

podatkowej rozsądnie oczekiwanej lub wynikającej z wykonania uzgodnienia, a korzyść podatkowa jest główną 

lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa się osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia.  

d. NSP  
 

NSP – to numer schematu podatkowego 

e. Promotor  
 

Podmiot, który opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża uzgodnienie albo zarządza wdrażaniem uzgodnienia 

mogącego być schematem podatkowym.  

f. Wspomagający  
 

Podmiot, który przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy 

uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych 

czynności, podjął się udzielić bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad 

dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępniania do wdrożenia lub 

nadzorowania wdrożenia uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, w których jako korzystający lub 

promotor uczestniczą klienci lub kontrahenci Spółki.  

g. Pracownik spółki  

Osoba zatrudniona przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. 

h. Współpracownik spółki  

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która współpracuje ze Spółką.   

 

i. Schemat podatkowy  
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Uzgodnienie, które: 

a. spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą określoną w art. 86a § 1 
pkt 6 Ordynacja Podatkowa, 

b. posiada szczególną cechę rozpoznawczą określoną w art. 86a § 1 pkt 13 Ordynacja Podatkowa, lub 
c. posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą określoną w art. 86a § 1 pkt 1 Ordynacja Podatkowa. 

 
j. Schemat podatkowy standaryzowany  

 
Schemat podatkowy możliwy do wdrożenia lub udostępnienia u więcej niż jednego korzystającego bez 
konieczności zmiany jego istotnych założeń, w szczególności dotyczących rodzaju czynności podejmowanych lub 
planowanych w ramach schematu podatkowego. 
 

k. Schemat podatkowy transgraniczny  
 

Uzgodnienie, które spełnia:  

a. Kryterium transgraniczne oraz kryterium głównej korzyści oraz posiada którąkolwiek z cech ogólnych 

rozpoznawczych o których mowa w art. 86a § 1 pkt. 6 Ordynacja Podatkowa,  

b. Kryterium transgraniczne praz posiada ogólną cechę rozpoznawczą.  

 
l. Kryterium transgraniczne 

 

Kryterium transgraniczne uważa się za spełnione, jeżeli uzgodnienie dotyczy więcej niż jednego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej i państwa trzeciego oraz spełnia 

co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a. nie wszyscy uczestnicy uzgodnienia mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium tego 

samego państwa, 

b. co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium 

więcej niż jednego państwa, 

c. co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi działalność na terytorium danego państwa za 

pośrednictwem zagranicznego zakładu w tym państwie, a uzgodnienie stanowi część albo całość 

działalności gospodarczej tego zagranicznego zakładu, 

d. co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi działalność na terytorium innego państwa nie mając 

miejsca zamieszkania ani siedziby na terytorium tego państwa oraz nie posiadając zagranicznego 

zakładu na terytorium tego państwa, 

e. uzgodnienie może mieć wpływ na automatyczną wymianę informacji, o której mowa w dziale III ustawy 

z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, lub na wskazanie 

beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 

f. – z wyjątkiem sytuacji, gdy uzgodnienie dotyczy wyłącznie podatku od wartości dodanej, w tym podatku 

od towarów i usług, podatku akcyzowego lub ceł, nakładanych na terytorium państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej. 

 

m. Szef KAS  
 

Szef Kas - Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

n. Udostępnienie  
 
Działanie polegające na: 

a. oferowaniu uzgodnienia korzystającemu, zawarciu umowy, której przedmiotem jest przekazanie 
informacji o uzgodnieniu, lub przyjmowaniu wynagrodzenia z tytułu przekazania informacji uzgodnieniu 
lub 

b. przekazywanie korzystającemu, w jakiejkolwiek formie, w tym drogą elektroniczną, telefoniczna lub 
osobiście, informacji o uzgodnieniu, w szczególności poprzez przedstawienie jego założeń. 
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o. Uzgodnienie  

 

Czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowana lub zespół czynności 

planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na 

powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego. 

p. Wdrażanie 
 

Dokonywanie czynności faktycznych lub prawnych umożliwiających wykonanie lub zmierzających do wykonania 

schematu podatkowego, w tym:  

a. zarządzanie, faktyczne uczestniczenie w podejmowaniu decyzji lub przeprowadzanie czynności 

związanych ze schematem podatkowym, także gdy podejmowanie decyzji lub czynności dotyczy 

wykonania schematu podatkowego przez inny podmiot, 

b. pośredniczenie lub udzielanie pomocy w czynnościach związanych ze schematem podatkowym, 

c. dokonywanie innych czynności będących elementem schematu podatkowego lub 

d. oferowanie czynności wskazanych w lit. a-c, zawarcie umowy, której przedmiotem są te czynności, lub 

przyjmowanie wynagrodzenia z tytułu tych czynności lub umowy. 

 

q. Zmiana zasad opodatkowania  
 

Zmiana zasad opodatkowania dotyczy sytuacji, w której w wyniku uzgodnienia dochodzi do zmiany zasad 

opodatkowania, których skutkiem jest faktycznie niższe opodatkowanie, zwolnienie lub wyłączenie z 

opodatkowania.  

r. Kryterium kwalifikowanego korzystającego  
 

Kryterium kwalifikowanego korzystającego uważa się za spełnione, jeżeli: 

a. przychody lub koszty korzystającego albo wartość aktywów tego podmiotu w rozumieniu 

przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

przekroczyły w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym równowartość 10 

000 000 euro lub 

b. udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej 

przekraczającej równowartość 2 500 000 euro lub 

c. korzystający jest podmiotem powiązanym 
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II. Procedura przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o 

schematach podatkowych – wprowadzenie 

 

1. Cel wprowadzenia procedury  

Celem wprowadzenia w Spółce wewnętrznych procedur w zakresie raportowania schematów podatkowych jest 
dostosowanie działań Spółki do nowych przepisów ordynacji podatkowej, nakładających obowiązek składania do 
Szefa KAS informacji o schematach podatkowych.  

Niniejsza procedura określa: 

• czynności lub działania podejmowane w celu, przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku 
przekazywania informacji o schematach podatkowych; 

• środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach 
podatkowych; 

• określenie zasad przechowywania dokumentów oraz informacji; 

• określenie zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych; 

• określenie zasad upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu przepisów z zakresu MDR; 

• określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów 
niniejszego rozdziału; 

• określenie zasad kontroli wewnętrznej lub audytu przestrzegania przepisów z zakresu MDR  oraz zasad 
postępowania określonych w niniejszej procedurze.  

Procedura podlega okresowemu przeglądowi przez Zarząd Spółki, w drodze uchwały, nie rzadziej niż raz na rok. 

Integralnym załącznikiem do Procedury jest instrukcja postępowania przewidziana dla Korzystającego, 
Promotora oraz Wspomagającego.  

2. Zakres obowiązywania  

1. Spółka podlega przepisom ordynacji podatkowej i zgodnie z przepisami rozdziału 11a ma obowiązek 

przestrzegania zasad dotyczących informowania o schematach podatkowych.  

 

2. Spółka jako Korzystający postanowiła, ustalić w formie pisemnej wewnętrzne procedury w zakresie 

przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, 

dotyczące w szczególności realizowania obowiązku przekazywania Szefowi KAS informacji o schematach 

podatkowych oraz środków stosowanych w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazania informacji 

o schematach podatkowych Szefowi KAS.  

 

3. Niniejsza Procedura ustanawiana jest w wykonaniu powyższego obowiązku, o którym mowa w ust. 2 

powyżej oraz określa działania związane z przeciwdziałaniem niewywiązywania się z obowiązku 

przekazywania informacji o schematach podatkowych, do podjęcia których zobowiązana jest Spółka. 

Niniejsza Procedura stosowana jest z uwzględnieniem zakresu w jakim Spółka uczestniczy w procesie 

opracowania, udostępniania, wdrażania lub korzystania z uzgodnień mogących stanowić schemat 

podatkowy. 

 

4. Procedura obejmuje całość działalności Spółki związanej z procesem realizowania transakcji/zdarzeń lub 

innych uzgodnień, które mogą wypełnić definicję schematu podatkowego.  

 

5. Procedura obowiązuje od momentu zatwierdzenia jej przez Zarząd w formie uchwały. 

3. Uczestnicy i odpowiedzialność 

1. Obowiązki wobec Szefa KAS spoczywające na Spółce jako Korzystającym Spółka wykonuje we własnym 
imieniu, po otrzymaniu informacji od Pracownika Spółki o możliwości powstania schematu podatkowego.  
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2. W celu wypełnienia obowiązków wskazanych w niniejszej Procedurze, Spółka przydzieliła obowiązki 
poszczególnym wewnętrznym jednostkom organizacyjnym Spółki, jak również zaangażowała w prawidłowe 
wykonywanie obowiązków, w sytuacjach tego wymagających podmiot zewnętrzny.  

3. W ramach struktury organizacyjnej, Spółka powołała Zespół ds. MDR. Zespół MDR składa się z 
wyznaczonych w ramach struktur organizacyjnych przedstawicieli poszczególnych Działów Spółki (dalej jako 
„Członek Zespołu MDR”), tj: 

• […….] 
 

4. Do zadań Zespołu MDR należy wypełnienie obowiązków prawidłowego i terminowego wykonywania 
obowiązków informacyjnych o schematach podatkowych, w tym w szczególności: 

• [….] 

5. Dział Finansowy odpowiada za [….]  

6. Poszczególni Pracownicy i Współpracownicy Spółki odpowiedzialni są za zebranie i dostarczenie do 
Członków Zespołu MDR danych do analizy transakcji pod kątem wystąpienia uzgodnienia stanowiącego 
schemat podatkowy.  

7. Zespół MDR odpowiada za raportowanie zidentyfikowanych schematów podatkowych do Szefa KAS.  

8. Zespół MDR przy współpracy z zewnętrznym doradcami podatkowymi odpowiada za wykonywanie 
obowiązków związanych z przeciwdziałaniem niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji 
o schematach podatkowych oraz: 

• opracowuje i udostępnia Pracownikom jak i Współpracownikom instrukcje, wytyczne, procedury 
zawierające zasady prawidłowego wypełniania obowiązków związanych z raportowaniem schematów 
podatkowych oraz identyfikacji schematów.  

• monitoruje przewidywane zmiany w przepisach prawa dotyczące raportowania schematów 
podatkowych. W przypadku stwierdzenia istotnych zmian w tych przepisach, wpływających na treść 
niniejszej Procedury organizuje dla Pracowników jak i Współpracowników uzupełniające szkolenie 
dotyczące tych zmian. Termin szkolenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien przypadać 
w okresie przed dniem wejścia w życie zmian w przepisach oraz w terminie umożliwiającym 
pracownikowi odpowiednie przygotowanie się do zmian.  

III. Czynności podejmowane w celu, przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania 

informacji o schematach podatkowych 

 

1. Ocena ryzyka wystąpienia schematu podatkowego w uzgodnieniach, których Spółka jest stroną lub w 

których uczestniczy.  

1. Na podstawie specyfiki działalności Spółki zostały zidentyfikowane następujące obszary ryzyka, w których 
wystąpić mogą schematy podatkowe: 
 
Przykładowe ryzyka: 
 
a. Ryzyko związane z zawieraniem umów z podmiotami świadczącymi usługi doradztwa 

prawnego/podatkowego  
 

b. Ryzyko związane ze zmianą zasad opodatkowania lub zmianą kwalifikacji dochodów/przychodów  
 
 
2. Analiza zidentyfikowanych powyżej ryzyk wskazuje, że działalność Spółki może być narażona na ryzyko 

powstania schematu podatkowego, w szczególności w związku z: 

• […..] 
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2. Czynności podejmowane w celu minimalizowania ryzyka związanego z naruszeniem obowiązku 

informacyjnego 

a. Zasada ogólna 

1. Każdy Pracownik oraz Współpracownik Spółki zobowiązany jest do informowania Członków Zespołu MDR o 

zdarzeniach mogących mieć związek ze schematami podatkowymi.  

 

2. Zespół MDR dokonuje oceny danego zdarzenia i w koniecznym zakresie raportowania. Jeżeli Członek Zespołu 

MDR uzyskuje wiedzę o potencjalnym schemacie podatkowym w toku realizacji zwykłych czynności, 

zgłoszenie przez pozostałych Pracowników lub Współpracowników nie jest konieczne – o ile jego brak nie 

spowoduje opóźnienia w uzyskaniu informacji przez Zespół MDR. 

 

3. Pracownicy i Współpracownicy Spółki są zobowiązani do weryfikacji wszelkich zdarzeń które miały miejsce od 

1 stycznia 2019 r do dnia przyjęcia niniejszej Procedury oraz poinformowania Zespołu MDR o zdarzeniach 

mogących mieć związek ze schematami podatkowymi. 

b. Analiza umów /transakcji 

1. W celu minimalizacji ryzyka związanego z naruszeniem obowiązków informacyjnych w zakresie raportowania 
schematów podatkowych, Zespół MDR, w przypadkach zgłoszonych przez Pracowników lub 
Współpracowników Spółki oraz w przypadkach kiedy sam zidentyfikuje uzgodnienie mogące stanowić 
schemat podatkowy, każdorazowo dokonuje oceny zawieranych przez Spółkę umów oraz oceny 
realizowanych transakcji stosując następujący podział odpowiedzialności i ryzyka. 
 

2. Pracownicy i Współpracownicy Działu Finansowego zwracają szczególną uwagę na operacje wpływające na 
część odroczoną podatku dochodowego lub aktywa albo rezerwy z tytułu podatku odroczonego, 
dokonywanie kwalifikacji dochodów (przychodów) do określonego źródła dochodów (przychodów) lub 
zmiany zasad opodatkowania oraz dane liczbowe zawarte w systemach księgowych, które odnoszą się do 
transakcji realizowanych z nierezydentami. Wszystkie transakcje i działania obarczone ryzykiem Pracownicy i 
Współpracownicy zgłaszają do Zespołu MDR poprzez umieszczenie informacji o transakcji w rejestrze 
schematów podatkowych.  
 

3. Pracownicy i Współpracownicy Działu Prawnego, zwracają szczególną uwagę na transakcje, których 
przedmiotem są restrukturyzacje, działania korporacyjne oraz opiniują i dokonują analizy umów z doradcami 
podatkowymi oraz innymi usługodawcami/dostawcami. Dokonują oceny transakcji, które mogą być 
realizowane na podstawie jednolitej dokumentacji (np. umowy o usługi bankowe/finansowe, wzorcowe 
regulaminy, uchwały inne niż standardowe i cykliczne, podziału zysku).Wszystkie transakcje i działania 
obarczone ryzykiem Pracownicy i Współpracownicy zgłaszają do Zespołu MDR poprzez umieszczenie 
informacji o transakcji w rejestrze schematów podatkowych. 

 

4. Pracownicy i Współpracownicy Działu HR, zwracają szczególną uwagę na transakcje, których przedmiotem 
jest zmiana formy zatrudnienia np. przejście z umowy o pracę na samozatrudnienie, stosowanie planów 
motywacyjnych dla pracowników, w szczególności akcji pracowniczych, korzystanie przez pracowników z ulg, 
np. ulga dla młodych. Wszystkie transakcje i działania obarczone ryzykiem Pracownicy i Współpracownicy 
zgłaszają do Zespołu MDR poprzez umieszczenie informacji o transakcji w rejestrze schematów podatkowych. 

 

W razie konieczności możliwość uzupełnienia o inne działy Spółki.  
 

5. Zespół MDR na podstawie zidentyfikowanych i zgłoszonych schematów podatkowych opracowuje listę 
przykładowych zdarzeń, które mogą stanowić w Spółce schemat podatkowy i udostępnia ją wszystkim 
Pracownikom i Współpracownikom Spółki.  
 

6. Ocenę transakcji oraz umów Zespół MDR przeprowadza dla każdej transakcji z osobna.  
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IV. Środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach 

podatkowych 

 

1. Podstawowe środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązków przekazywania 

informacji o schematach podatkowych w sytuacji występowania przez Spółkę w roli Korzystającego  

c. Relacje z Promotorami 

1. W każdym przypadku, w którym Spółka zawiera umowę z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi 

doradztwa podatkowego/prawnego. Umowa taka jest przedmiotem weryfikacji po kątem: 

a. występowania w niej zapisów wskazanych w art. 86a § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej 

b. przedmiotu umowy, w szczególności sprecyzowania w umowie opracowania określonego 

uzgodnienia dla Spółki, które może przynieść jej korzyść podatkową. 

 

2. Zespół MDR dokonuje zgłoszenia schematu podatkowego w ustawowym terminie, samodzielnie lub przy 

wsparciu zewnętrznych doradców podatkowych.  

 

3. Do ostatniego dnia miesiąca, w którym zgłoszono schemat podatkowy, Zespół MDR dokonuje adnotacji w 

wewnętrznym rejestrze schematów podatkowych, w którym wskazuje, czy Spółka dokonała zgłoszenia 

informacji o schemacie podatkowym lub że w Spółce w danym miesiącu nie wystąpiły uzgodnienia 

podlegające raportowaniu.  

d. Zmiany zasad opodatkowania lub kwalifikacji dochodów/przychodów do innego źródła 

1. Wszyscy Pracownicy i Współpracownicy Działu Finansowego zobowiązani są do niezwłocznego 

poinformowania Zespołu MDR o każdorazowej, zidentyfikowanej zmianie zasad opodatkowania bądź 

zmianie kwalifikacji dochodów/przychodów do innego źródła w stosunku do wszelkiego rodzaju zdarzeń 

występujących w Spółce. 

 

2. Jako zmiana zasad opodatkowania, w szczególności zakwalifikowane mogą być poniżej wskazane sytuacje: 

 

• […] 

 

3. Zespół MDR dokonuje zgłoszenia schematu podatkowego w ustawowym terminie, samodzielnie lub przy 

wsparciu zewnętrznych doradców podatkowych.  

 

4. Do ostatniego dnia miesiąca, w którym zgłoszono schemat podatkowy, Zespół MDR dokonuje adnotacji w 

wewnętrznym rejestrze schematów podatkowych, w którym wskazuje, czy Spółka dokonała zgłoszenia 

informacji o schemacie podatkowym lub że w Spółce w danym miesiącu nie wystąpiły uzgodnienia 

podlegające raportowaniu.  

e. Podział transakcji 

1. W celu ograniczenia ryzyka związanego z naruszeniem obowiązków przekazywania informacji o schematach 

podatkowych, Dział Finansowy dokonuje podziału realizowanych transakcji, biorąc pod uwagę w 

szczególności ryzyko wystąpienia schematu podatkowego poprzez możliwość posiadania przez 

poszczególne transakcje cech rozpoznawczych wskazanych w ordynacji podatkowej.  

 

2. W wyniku przedmiotowego podziału, Dział Finansowy selekcjonuje realizowane transakcje według 

następujących grup: 

a) Transakcje w stosunku do których znajdują zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania i wypłaty na rzecz nierezydentów. 

b) Transakcje krajowe i wypłaty na rzecz polskich rezydentów. 

c) Transakcje z podmiotami powiązanymi. 
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f. Bieżący monitoring transakcji w stosunku do których zastosowanie znajdują umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania   

1. Wśród w powyższy sposób wyselekcjonowanych transakcji, Pracownicy i Współpracownicy Działu 

Finansowego na bieżąco monitorują, w szczególności wszystkie transakcje o najwyższych wartościach, w 

stosunku do których mają zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

 

2. W przypadku przekroczenia ustawowego progu, każde tego typu zdarzenie zgłaszane jest niezwłocznie do 

Zespołu MDR, który podejmuje czynności niezbędne do złożenia informacji o schemacie podatkowym do 

Szefa KAS samodzielnie lub przy wsparciu zewnętrznych doradców podatkowych.  

 

3. Do ostatniego dnia miesiąca, w którym zgłoszono schemat podatkowy, Zespół MDR dokonuje adnotacji w 

wewnętrznym rejestrze schematów podatkowych, w którym wskazuje, czy Spółka dokonała zgłoszenia 

informacji o schemacie podatkowym lub że w Spółce w danym miesiącu nie wystąpiły uzgodnienia 

podlegające raportowaniu.  

g. Bieżący monitoring wypłat dokonywanych na rzecz nierezydentów  

1. Bieżący monitoring wypłat dokonywanych na rzecz nierezydentów realizowany jest przez osobę 

bezpośrednio odpowiedzialną za księgowanie dokonywanych wypłat.  

 

2. W przypadku, w którym wartość wypłat dokonywanych przez Spółkę na rzecz któregokolwiek nierezydenta 

osiągnie kwotę 25 mln PLN, pracownik księgujący wypłaty niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji 

Zespół MDR, który podejmuje czynności niezbędne do złożenia informacji o schemacie podatkowym do 

Szefa KAS samodzielnie lub przy wsparciu zewnętrznych doradców podatkowych.  

 

3. Transakcje, które potencjalnie mogą przekroczyć wskazany powyżej limit, niezwłocznie wpisywane są do 

wewnętrznego rejestru schematów podatkowych. W celu weryfikacji, w którym momencie nastąpi 

przekroczenie limitu, wartość transakcji na bieżąco aktualizowana jest w rejestrze.  

 

4. Do ostatniego dnia miesiąca, w którym zgłoszono schemat podatkowy, Zespół MDR dokonuje adnotacji w 

wewnętrznym rejestrze schematów podatkowych, w którym wskazuje, czy Spółka dokonała zgłoszenia 

informacji o schemacie podatkowym lub że w Spółce w danym miesiącu nie wystąpiły uzgodnienia 

podlegające raportowaniu.  

h. Bieżący monitoring transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi 

1. Pracownicy i Współpracownicy  Działu Prawnego zobowiązani są do analizy treści umów zawieranych 

pomiędzy podmiotami powiązanymi, w celu dokonania oceny, czy w wyniku zawarcia określonej umowy 

może dojść do przeniesienia trudnych do wyceny wartości niematerialnych pomiędzy podmiotami 

powiązanymi.  

 

2. W przypadku zidentyfikowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, w wyniku której dochodzi 

do przeniesienia trudnych do wyceny wartości niematerialnych, Zespół MDR dokonuje zgłoszenia schematu 

podatkowego w ustawowym terminie, samodzielnie lub przy wsparciu zewnętrznych doradców 

podatkowych.  

 

3. Do ostatniego dnia miesiąca, w którym zgłoszono schemat podatkowy, Zespół MDR dokonuje adnotacji w 

wewnętrznym rejestrze schematów podatkowych, w którym wskazuje, czy Spółka dokonała zgłoszenia 

informacji o schemacie podatkowym lub że w Spółce w danym miesiącu nie wystąpiły uzgodnienia 

podlegające raportowaniu.  

i. Zdarzenia wpływające na podatek odroczony  

1. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na część odroczonego podatku dochodowego lub aktywa, rezerwy, 

wymagają weryfikacji przez Dział Finansowy.  
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2. Do ostatniego dnia miesiąca, w którym zgłoszono schemat podatkowy, Zespół MDR dokonuje adnotacji w 

wewnętrznym rejestrze schematów podatkowych, w którym wskazuje, czy Spółka dokonała zgłoszenia 

informacji o schemacie podatkowym lub że w Spółce w danym miesiącu nie wystąpiły uzgodnienia 

podlegające raportowaniu. 

 

2. Dodatkowe środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązków przekazywania informacji 

o schematach podatkowych w sytuacji występowania przez Spółkę w roli Korzystającego 

a. Instrukcje/wytyczne  

1. Zespół MDR opracowuje i udostępnia Pracownikom i Współpracownikom instrukcje, wytyczne, procedury 

zawierające zasady prawidłowego wypełniania obowiązków związanych z raportowaniem schematów 

podatkowych oraz identyfikacji schematów.  

b. Okresowe audyty 

1. Zespół MDR dokonuje okresowych audytów transakcji w celu weryfikacji możliwych do wystąpienia 

schematów podatkowych. Audyty przeprowadzane są przez zewnętrzne firmy doradcze, po zgłoszeniu 

zapotrzebowania przez Spółkę na taki audyt.  

c. Postępowanie w przypadku otrzymania regulaminów/jednolitej dokumentacji  

1. W przypadkach, w których w wyniku świadczenia usług doradczych, określony Dział Spółki otrzyma 

rekomendacje w zakresie określonego sposobu działania, które może przynieść Spółce korzyść podatkową, 

a udzielone rekomendacje będą polegały m.in na udostępnieniu Spółce: 

a) wzorcowych regulaminów postępowania; 

b) wzorcowych uchwał; 

c) wzorcowych umów; 

d) wzorcowych instrukcji postępowania 

ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji Zespół MDR. 

2. Do ostatniego dnia miesiąca, w którym zgłoszono schemat podatkowy, Zespół MDR dokonuje adnotacji w 

wewnętrznym rejestrze schematów podatkowych, w którym wskazuje, czy Spółka dokonała zgłoszenia 

informacji o schemacie podatkowym lub że w Spółce w danym miesiącu nie wystąpiły uzgodnienia 

podlegające raportowaniu. 

d. Nabywanie spółek ze stratą 

1. W przypadku konieczności podjęcia działań zmierzających do nabycia spółek ze stratą bądź przeniesienia 

rentownej działalności do podmiotu generującego stratę, każda taka sytuacja niezwłocznie podlega 

informowaniu do Szefa KAS przez Dział Prawny. 

 

2. W przypadku zgłoszenia schematu, Zespół MDR dokonuje adnotacji w wewnętrznym rejestrze schematów 

podatkowych, że nastąpiło zgłoszenie informacji o schemacie podatkowym. 

e. Przenoszenie aktywów 

1. W przypadku wystąpienia transakcji polegającej na przeniesieniu aktywów Spółki za granicę, pracownicy 

Działu Finansowego lub osoby odpowiedzialne za realizację transakcji, ustalają wartość wynagrodzenia 

przyjętą dla celów podatkowych w Polsce oraz ustalają wartość wynagrodzenia dla celów podatkowych w 

państwie, gdzie aktywa są przenoszone.  

 

2. Jeżeli Dział Finansowy, stwierdzi istnienie różnicy w wynagrodzeniu (25%), niezwłocznie  ujmuje transakcję 

w rejestrze wewnętrznym i zgłasza przedmiotową sytuację do Zespołu MDR, który dokonuje złożenia 

informacji o schemacie podatkowym do Szefa KAS w ustawowym terminie samodzielnie lub przy wsparciu 

zewnętrznych doradców.  
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3. W przypadku zgłoszenia schematu, Zespół MDR dokonuje adnotacji w wewnętrznym rejestrze schematów 

podatkowych, że nastąpiło zgłoszenie informacji o schemacie podatkowym. 

f. Pozostałe przypadki 

1. Każdy Pracownik lub Współpracownik Spółki ma obowiązek sprawdzenia przed zawarciem danej umowy 

albo podjęciem pierwszej czynności związanej z daną transakcją, w tym wszelkich uzgodnień z doradcami 

zewnętrznymi, czy nie obejmują one uzgodnień lub zdarzeń potencjalnie stanowiących schemat podatkowy 

podlegający raportowaniu oraz niezwłocznego ujęcia takiej transakcji w rejestrze wewnętrznym.  

 

1. Zespół MDR, w przypadku zidentyfikowania schematu podatkowego dokonuje zgłoszenia informacji o 

schemacie podatkowym do Szefa KAS w ustawowym terminie samodzielnie lub przy wsparciu zewnętrznych 

doradców. 

 

2. Do ostatniego dnia miesiąca, w którym zgłoszono schemat podatkowy, Zespół MDR dokonuje adnotacji w 

wewnętrznym rejestrze schematów podatkowych, w którym wskazuje, czy Spółka dokonała zgłoszenia 

informacji o schemacie podatkowym lub że w Spółce w danym miesiącu nie wystąpiły uzgodnienia 

podlegające raportowaniu. 

g. Obowiązek informowania o NSP schematu podatkowego 

1. Każdy Pracownik lub Współpracownik Spółki, który w ramach wykonywanych przez siebie czynności uzyskał 

NSP schematu podatkowego, zobowiązany jest niezwłocznie o tej sytuacji poinformować Zespół MDR. 

Zespół MDR informację o otrzymanych NS umieszcza w rejestrze wewnętrznym.  

 

2. Zespół MDR zobowiązany jest do informowania wszystkich Pracowników i Współpracowników, którzy z 

uwagi na zakres pełnionych obowiązków mogą wystąpić w roli Wspomagającego o NSP schematu 

podatkowego lub, że schemat podatkowy nie posiada NSP.  

 

3. Wspomagający, w szczególności Pracownicy i Współpracownicy Działu Finansowego, w zakresie realizacji 

prac nad schematem podatkowym powinni uzyskać potwierdzenie nadania numeru NSP (lub informację, że 

schemat jeszcze go nie posiada) najpóźniej w dniu poprzedzającym wykonanie przez niego zleconych 

czynności.  

 

4. Jeżeli Wspomagający, w szczególności Pracownicy lub Współpracownicy Działu Księgowego, nie otrzymają 

od Zespołu MDR NSP schematu podatkowego, powinni zastosować się do procedury – Raportowanie 

schematów podatkowych – obowiązki Wspomagającego.  

3. Czynny żal 

1. Zespół MDR składa informację o schemacie podatkowym w terminach i na zasadach opisanych w 

Procedurze Raportowanie schematów podatkowych – wykonanie obowiązków Korzystającego.  

 

2. W przypadku uchybienia obowiązkom wskazanym w Procedurze Raportowanie schematów podatkowych – 

wykonanie obowiązków Korzystającego, Zespół MDR w terminie 7 dni od dnia, w którym zidentyfikował, iż 

nastąpiło naruszenie obowiązków składa do szefa KAS wymagane przepisami o schematach podatkowych 

informacje wraz z czynnym żalem i wskazaniem powodów niedopełnienia obowiązków.  

V. Wewnętrzny rejestr schematów podatkowych  

 

1. Wewnętrzny rejestr schematów podatkowych prowadzony jest w Spółce. 
 

2. W przypadku uzgodnień, które zostały zidentyfikowane jako schemat podatkowy do rejestru wprowadza się 
następujące dane o takim uzgodnieniu: 
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a) Data zdarzenia 
b) Opis transakcji 
c) Zidentyfikowane cechy rozpoznawcze/korzyść podatkowa  
d) Dział, który zidentyfikował schemat/dane osoby 
e) Numer zgłoszonego schematu podatkowego 
f) Załączniki w postaci MDR-1 
 

3. Zapisy w Rejestrze sporządza się oddzielnie dla każdego rejestrowanego zdarzenia. 
 

VI. Określenie zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych 

 

1. Szczegółowe zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, zostały opisane w: 

a) Procedurze Raportowanie schematów podatkowych – wykonanie obowiązków Korzystającego,  

b) Procedurze raportowania schematów podatkowych – obowiązki Promotora 

c) Procedurze raportowania schematów podatkowych – obowiązki Wspomagającego 

VII. Określenie zasad upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu przepisów MDR 

 

1. Zespół MDR w porozumieniu z przedstawicielem Zarządu Spółki odpowiedzialny jest za organizację szkoleń 

dla wszystkich pracowników Spółki, którzy z uwagi na zakres pełnionych obowiązków wykonują lub mogą 

wykonywać zadania związane konicznością identyfikacji, raportowania, bieżącego informowania o 

możliwości powstania schematu podatkowego.  

VIII. Określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów 

dotyczących schematów podatkowych 

 

1. Pracownicy i Współpracownicy Spółki są zobowiązani do: 

a) zgłoszenia naruszenia przepisów dotyczących schematów podatkowych w dobrej wierze; 

b) zawarcia w zgłoszeniu wszelkich istotnych informacji dotyczących naruszenia przepisów, zgodnie z 

prawdą, bez pomijania okoliczności które są w posiadaniu Pracownika; 

c) udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień.  

 

2. Od Pracowników i Współpracowników zgłaszających naruszenie przepisów wymaga się, aby w zgłoszeniu 

zawrzeć wszelkie informacje dotyczące naruszenia przepisów, w szczególności: 

a) datę/okres trwania naruszenia; 

b) osoby uczestniczące w naruszeniu; 

c) osoby, które były świadkami naruszenia lub które wiedziały o naruszeniu; 

d) posiadanych dowodach naruszenia.  

 

3. Każdy Pracownik lub Współpracownik, który opierając się na uzasadnionych podstawach podejrzewa 

naruszenie przepisów z zakresu schematów podatkowych lub był świadkiem takiego naruszenia ma 

obowiązek zgłoszenia tego faktu. Zgłaszającego naruszenie zachęca się, aby naruszenia przepisów zgłaszać 

osobiście, bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za przeciwdziałanie niewywiązywaniu się z 

przekazywania informacji o schematach podatkowych. 

 

4. Pracownik lub Współpracownik zgłaszający naruszenie ma możliwość skorzystać z następujących kanałów 

zgłaszania naruszenia przepisów:  

 

a) zgłoszenie na piśmie w formacie elektronicznym na adres […] lub papierowym  
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b) zgłoszenie ustne za pośrednictwem linii telefonicznej pod numerem telefonu […] przy czym tego 

rodzaju rozmowa może, lecz nie musi, być nagrywana; 

c) osobiste spotkania z Pracownikiem lub Współpracownikiem Działu prawnego  

IX. Określenie zasad kontroli wewnętrznej w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących schematów 

podatkowych oraz zasad postępowania określonych w Procedurze. 

 

1. Kontrola funkcjonalna prowadzona jest przez Zespół MDR i dotyczy prawidłowości wykonywania działań 

związanych z postępowaniem w zakresie schematów podatkowych przez Pracowników i 

Współpracowników. Kontrola może być prowadzona przy współpracy Zespołu MDR z zewnętrznymi 

doradcami.  

 

2. Zakres kompetencji do przeprowadzania kontroli funkcjonalnej wynika w szczególności z określonego 

zakresu obowiązków i odpowiedzialności oraz uprawnień, upoważnień, pełnomocnictw i innych 

indywidualnych umocowań udzielonych przez osoby uprawnione, a także z wewnętrznych aktów prawnych 

i przepisów powszechnie obowiązujących.  

 

3. Kontrola funkcjonalna polega na badaniu celowości, prawidłowości i kompletności wykonywania zadań 

związanych z postępowaniem w zakresie schematów podatkowych, zgodności z obowiązującymi przepisami 

i procedurami wewnętrznymi.  

 

4. Kontrola powinna być podstawowym etapem ujawniania zaistniałych błędów i nieprawidłowości w zakresie 

obowiązków przekazywania informacji o schematach podatkowych. 

X. Zasady przechowywania dokumentacji i ochrony informacji 

 

1. Zespół MDR odpowiada za organizację i funkcjonowanie procesu gromadzenia i przechowywania 

dokumentacji związanej z wykonywaniem przez Spółkę obowiązków w zakresie przeciwdziałania 

niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.  

 

2. Przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym doszło do 

zidentyfikowania schematu podatkowego, zastosowania środków wskazanych w pkt III Procedury, 

zgłoszenia naruszeń (pkt VIII Procedury) lub przeprowadzenia kontroli wewnętrznej (pkt IX Procedury) 

Spółka przechowuje:  

 

a) kopie dokumentów i informacje uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa, 

przeprowadzenia postępowań wyjaśniających, przeprowadzenia kontroli; 

b) wszelkie wymagane Procedurą protokoły, rejestry, karty weryfikacyjne oraz inne Załączniki wskazane 

w Procedurze o ile charakter stosowanych środków i zasady postępowania opisanych w Procedurze 

wymagały zastosowania któregokolwiek z Załączników;   

 


