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ROZDZIAŁ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

Wprowadzenie 
 

§ 1  
1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, zwany dalej „Uniwersytetem”, w ramach 

prowadzonej działalności może podejmować czynności, które powodują obowiązek 
przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z przepisami działu III 
rozdziału 11a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Niniejsza procedura ma 
na celu wdrożenie działań zapobiegających niewywiązywaniu się z wymaganych prawem 
obowiązków w tym zakresie.  

2. Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się  
z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, zwana dalej 
„Procedurą”, określa stosowane zasady postępowania i obejmuje w szczególności:  
1) określenie czynności podejmowanych w celu przeciwdziałania niewywiązywaniu się  

z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych; 
2) środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji 

o schematach podatkowych; 
3) określenie zasad przechowywania dokumentów oraz informacji; 
4) określenie zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Szefowi 

Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych; 
5) określenie zasad upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu przepisów 

działu III rozdziału 11a Ordynacji podatkowej; 
6) określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych 

naruszeń przepisów działu III rozdziału 11a Ordynacji podatkowej; 
7) określenie zasad kontroli wewnętrznej lub audytu przestrzegania przepisów działu III 

rozdziału 11a Ordynacji podatkowej oraz zasad postępowania określonych w niniejszej 
Procedurze.  

3. Treść Procedury nie ogranicza obowiązków wynikających z przepisów ustawy z 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa. 

4. Procedura znajduje zastosowanie: 
1) w całym roku obrotowym 2021; 
2) przez okres kolejno następujących po roku obowiązywania procedury 3 lat obrotowych 

(również w przypadku, gdy wysokość przychodów lub kosztów w rozumieniu przepisów 
ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ksiąg rachunkowych, nie przekroczy 
w roku poprzedzającym ten okres równowartości 8 000 000 zł); 

3) w każdym kolejnym roku obrotowym, jeżeli wartość przychodów lub kosztów  
w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ksiąg 
rachunkowych, w roku poprzedzającym rok obrotowy przekroczy równowartość  
8 000 000 zł. 
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Podstawy prawne 
 

§ 2  
Procedura została opracowana na podstawie: 

1) dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 
2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie 
opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień 
transgranicznych (Dz. Urz. UE L z 2018 r. Nr 139 poz. 1); 

2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325  
z późn. zm.); 

3) objaśnień podatkowych Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2019 r. „Informacje  
o schematach podatkowych (MDR)”; 

4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu 
przesyłania informacji o schemacie podatkowym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2534). 

 
Definicje 

 
§ 3 

1. Ilekroć w Procedurze mowa jest o: 
1) Uniwersytecie – rozumie się przez to Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; 
2) uzgodnieniu – rozumie się przez to 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; określenie „czynność” dotyczy zarówno 
czynności prawnych (w tym czynności jednostronnych) jak i czynności faktycznych; 

3) korzystającym – rozumie się przez to 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; 

4) kwalifikowanym korzystającym – rozumie się przez to korzystającego, który spełnia 
następujące kryteria:  
a) przychody lub koszty albo wartość aktywów korzystającego 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) korzystający jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 11a  
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych z podmiotem, którego przychody, koszty lub wartość aktywów  
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 

c) udostępniane lub wdrażane na jego rzecz uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw  
o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 2 500 000 euro;  

5) korzyści podatkowej – rozumie się przez to: 
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a) niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania 
zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości, 

b) powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, 
c) powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty 

lub zwrotu podatku, 
d) brak obowiązku pobrania podatku przez płatnika, jeżeli wynika on z okoliczności,  

o których mowa w lit. a, 
e) podwyższenie kwoty nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym do 

przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

f) niepowstanie obowiązku lub odsunięcie w czasie powstania obowiązku 
sporządzania i przekazywania informacji podatkowych, w tym informacji  
o schematach podatkowych; 

6) doradcy podatkowym – rozumie się przez to współpracujący z Uniwersytetem  
na podstawie umowy podmiot uprawniony do zawodowego wykonywania czynności  
z zakresu doradztwa podatkowego na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r.  
o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 130, z późn. zm.) polegających  
m.in. na udzielaniu podatnikom i płatnikom na ich zlecenie lub na ich rzecz porad, opinii  
i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych; 

7) promotorze – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w szczególności doradcę podatkowego, 
adwokata, radcę prawnego (z wyjątkiem osób zatrudnionych lub wykonujących 
obowiązki na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych opracowujących 
schematy podatkowe na potrzeby Uniwersytetu – tzw. „in house”), pracownika banku 
lub innej instytucji finansowej doradzającego klientom, również w przypadku gdy 
podmiot ten nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium 
kraju, która opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża uzgodnienie lub zarządza 
wdrażaniem uzgodnienia;  

8) wspomagającym – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w szczególności biegłego 
rewidenta, notariusza, osobę świadczącą usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
księgowego lub dyrektora finansowego, 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; 

9) schemacie podatkowym – rozumie się przez to uzgodnienie, które: 
a) spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą, 
b) posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub 
c) posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą; 

10) schemacie podatkowym standaryzowanym – rozumie się przez to 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;  
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11) schemacie podatkowym transgranicznym – rozumie się przez to uzgodnienie, które 
spełnia kryterium transgraniczne oraz: 
a) spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada którąkolwiek z ogólnych cech 

rozpoznawczych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 6 lit. a-h Ordynacji podatkowej, 
lub 

b) posiada szczególną cechę rozpoznawczą; 
12) Szefie KAS – rozumie się przez to Szefa Krajowej Administracji Skarbowej działającego 

zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej  
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 422, z późn. zm.); 

13) NSP – rozumie się przez to numer schematu podatkowego nadawany przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej;  

14) NZSPT – rozumie się przez to numer zgłoszenia schematu podatkowego 
transgranicznego nadawany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w celu 
automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych transgranicznych; 

15) Objaśnieniach – rozumie się przez to Objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania 
przepisów związanych z obowiązkiem przekazywania do Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej informacji o schematach podatkowych opublikowane dnia 31 stycznia  
2019 r. przez Ministra Finansów. 

2. Pojęcia użyte w niniejszej Procedurze, które nie zostały wymienione i wyjaśnione  
w ust. 1 mają znaczenie nadane w przepisach Ordynacji podatkowej, chyba że Procedura 
stanowi inaczej. 
 

Zakres Procedury 
 

§ 4  
1. Wprowadzenie i stosowanie niniejszej Procedury ma na celu realizację obowiązków 

wynikających z działu III rozdziału 11a Ordynacji podatkowej, w tym w szczególności  
z art. 86l § 1 Ordynacji podatkowej, który zobowiązuje do wprowadzenia i stosowania 
procedury osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
będące promotorami, zatrudniające promotorów lub faktycznie wypłacające promotorom 
wynagrodzenie, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości, 
ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku 
poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 000 000 zł. 

2. Niniejsza Procedura określa sposób wykonywania obowiązków wynikających z przepisów 
działu III rozdziału 11a Ordynacji podatkowej spoczywających na Uniwersytecie. Treść 
procedury nie ogranicza obowiązków Uniwersytetu wynikających z przepisów działu III 
rozdziału 11a Ordynacji podatkowej. 
 

Aktualizacja Procedury 
 

§ 5  
1. Zapisy niniejszej Procedury są dostosowane do obowiązujących przepisów działu  

III rozdziału 11a Ordynacji podatkowej. Aktualizacje do Procedury będą wprowadzane  
w razie zmiany tych przepisów. 

2. Treść Procedury uwzględnia również zapisy Objaśnień podatkowych z dnia 31 stycznia  
2019 r. dotyczących stosowania przepisów związanych z obowiązkiem przekazywania  
do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych, wydanych przez Ministra Finansów. 
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Aktualizacje do Procedury będą wprowadzane w razie zmiany tych objaśnień w zakresie 
wpływającym na zapisy Procedury. 

 
ROZDZIAŁ 2 

OKREŚLENIE ROLI UNIWERSYTETU W PROCESIE WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH 
Z UZGODNIENIEM 

 
Określenie możliwych ról Uniwersytetu 

 
§ 6  

1. Ze względu na rodzaj prowadzonej przez Uniwersytet działalności w rozumieniu przepisów 
działu III rozdziału 11a Ordynacji podatkowej, może on pełnić rolę: 
1) promotora; 
2) wspomagającego; 
3) korzystającego. 

2. Pełnienie funkcji promotora przez Uniwersytet występuje w przypadku, gdy Uniwersytet, 
poprzez zatrudnione osoby fizyczne, opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża 
uzgodnienie lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia na rzecz podmiotu zewnętrznego. 
Poprzez „zatrudnione osoby fizyczne” rozumie się pracowników Uniwersytetu działających 
w ramach swojego zakresu obowiązków pracowniczych, jak i osoby świadczące pracę  
w oparciu o umowy cywilnoprawne, jeżeli działają one w ramach zawartej z Uniwersytetem 
umowy w jego imieniu. W szczególności na pełnienie funkcji promotora może wskazywać 
dokonywanie czynności związanych z doradzaniem w zakresie podatków lub 
prezentowaniem informacji o skutkach podatkowych oferowanych produktów, a także 
uczestniczenie lub współuczestniczenie w przygotowywaniu analizy skutków podatkowych 
różnych alternatywnych, kreowanych lub współkreowanych przez Uniwersytet rozwiązań 
lub przedstawianie opinii z rekomendacjami w zakresie rozwiązania korzystnego z punktu 
widzenia skutków podatkowych. 
Publikacje efektów badań przez pracowników naukowych na ogół nie wyczerpują znamion 
uznania za promotora, gdyż zwykle opublikowane informacje nie stanowią udostępnienia, 
przygotowania do wdrożenia lub dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem 
schematu podatkowego. 

3. Pełnienie funkcji wspomagającego przez Uniwersytet występuje w przypadku, gdy 
Uniwersytet, poprzez zatrudnione osoby fizyczne, przy zachowaniu staranności ogólnie 
wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru 
działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności, podejmuje 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 na rzecz podmiotu zewnętrznego. 
Poprzez „zatrudnione osoby fizyczne” rozumie się pracowników Uniwersytetu działających 
w ramach swojego zakresu obowiązków pracowniczych, jak i osoby świadczące pracę  
w oparciu o umowy cywilnoprawne, jeżeli działają one w ramach zawartej z Uniwersytetem 
umowy w jego imieniu. 
Czynności podejmowane w stosunku do „zamkniętych” stanów i zdarzeń przeszłych nie 
skutkują uznaniem za wspomagającego.  
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4. Przez udostępnianie uzgodnień rozumie się: 
1) oferowanie uzgodnienia korzystającemu, zawarcie umowy, której przedmiotem jest 

przekazanie informacji o uzgodnieniu, lub przyjmowanie wynagrodzenia z tytułu 
przekazania informacji o uzgodnieniu, lub 

2) przekazywanie korzystającemu w jakiejkolwiek formie, w tym drogą elektroniczną, 
telefoniczną lub osobiście, informacji o uzgodnieniu, w szczególności poprzez 
przedstawianie jego założeń. 

5. Przez wdrażanie uzgodnień rozumie się dokonywanie czynności faktycznych lub prawnych 
umożliwiających wykonanie lub zmierzających do wykonania uzgodnienia, w tym: 
1) zarządzanie, faktyczne uczestniczenie w podejmowaniu decyzji lub przeprowadzanie 

czynności związanych z uzgodnieniem, także gdy podejmowanie decyzji lub czynności 
dotyczy wykonania uzgodnienia przez inny podmiot; 

2) pośredniczenie lub udzielanie pomocy w czynnościach związanych z uzgodnieniem; 
3) dokonywanie innych czynności będących elementem uzgodnienia, lub 
4) oferowanie czynności wskazanych w pkt 1-3, zawarcie umowy, której przedmiotem są 

te czynności, lub przyjmowanie wynagrodzenia z tytułu tych czynności lub umowy. 
6. Uniwersytet pełni rolę korzystającego w następujących przypadkach: 

1) gdy na rzecz Uniwersytetu udostępniane jest uzgodnienie, lub 
2) gdy w Uniwersytecie wdrażane jest uzgodnienie, lub 
3) gdy Uniwersytet przygotowany jest do wdrożenia uzgodnienia, lub 
4) gdy Uniwersytet dokonuje czynności służącej wdrożeniu uzgodnienia. 
Pełnienie roli korzystającego w rozumieniu przepisów działu III rozdziału 11a Ordynacji 
podatkowej nie jest uzależnione od osiągnięcia korzyści podatkowej związanej z realizacją 
uzgodnienia. Ze względu na spełnianie kryteriów, o których mowa w art. 86a § 4 Ordynacji 
podatkowej, w przypadku pełnienia roli korzystającego Uniwersytet jednocześnie 
uznawany jest za kwalifikowanego korzystającego. 

 
ROZDZIAŁ 3 

OKREŚLENIE CZYNNOŚCI PODEJMOWANYCH W CELU PRZECIWDZIAŁANIA 
NIEWYWIĄZYWANIU SIĘ Z OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O SCHEMATACH 

PODATKOWYCH 
 

Ustalenie osób odpowiedzialnych 
 

§ 7  
1. Za wykonywanie obowiązków wynikających z działu III rozdziału 11a Ordynacji podatkowej 

oraz zapisów niniejszej Procedury odpowiadają w Uniwersytecie kwestor, zastępca 
kwestora oraz wyznaczeni pracownicy Działu Finansowo-Księgowego.  

2. Realizując obowiązki wynikające z Procedury kwestor, zastępca kwestora oraz wyznaczeni 
pracownicy Działu Finansowo-Księgowego dbają o należyte udokumentowanie ich 
wykonania i ewidencjonowanie na zasadach opisanych w Procedurze. 
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Identyfikacja schematów podatkowych 
 

§ 8 
1. Pracownicy Uniwersytetu, wskazani w załączniku Nr 1 do Procedury, są zobowiązani do: 

1) przekazywania informacji o planowaniu działań lub podejmowaniu czynności, które 
mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych do kwestora, zastępcy 
kwestora lub wyznaczonych pracowników Działu Finansowo-Księgowego; 

2) przekazywania informacji o przygotowaniu do zawarcia lub zawarciu z podmiotem 
zewnętrznym umowy obejmującej czynności, o których mowa w § 6, do kwestora; 

3) monitorowania zdarzeń prawnych mających miejsce w Uniwersytecie, a także działań 
planowanych, pod kątem wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 6; 

4) monitorowania wykonywanych obowiązków służbowych pod kątem wystąpienia 
okoliczności, o których mowa w § 6; 

5) zgłaszania niezwłocznie do kwestora możliwości wystąpienia okoliczności, o których 
mowa w § 6. 

2. Ponadto, pracownicy Uniwersytetu są zobowiązani do niezwłocznego przekazywania do 
kwestora informacji o: 
1) zidentyfikowanym samodzielnie schemacie podatkowym; 
2) uzgodnieniach, które wymagają weryfikacji pod kątem identyfikacji schematu 

podatkowego; 
3) jakichkolwiek informacji uzupełniających na temat szczegółów dotyczących danego 

uzgodnienia – na wniosek kwestora, zastępcy kwestora lub wyznaczonych pracowników 
Działu Finansowo-Księgowego. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazywane są za pośrednictwem poczty email 
na adres kwestor@ue.katowice.pl. 

4. Kwestor, zastępca kwestora lub wyznaczeni pracownicy Działu Finansowo-Księgowego  
po otrzymaniu informacji od pracowników bądź w wyniku samodzielnego ujawnienia 
możliwości wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 6, podejmują następujące 
czynności: 
1) analiza zdarzeń i kwalifikowanie ich jako: 

a) schematów podatkowych, w których Uniwersytet występuje w roli promotora, 
b) schematów podatkowych, w których Uniwersytet występuje w roli wspomagającego, 
c) uzgodnień, w których Uniwersytet występuje w roli korzystającego w rozumieniu 

przepisów działu III rozdziału 11a Ordynacji podatkowej (uzgodnienie stanowi 
schemat podatkowy lub nie stanowi schematu podatkowego, ale podlega 
raportowaniu do szefa KAS na podstawie art. 86c § 2 Ordynacji podatkowej), 

d) uzgodnień, które nie podlegają przepisom działu III rozdziału 11a Ordynacji 
podatkowej (uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego i nie podlega 
raportowaniu do szefa KAS na podstawie art. 86c § 2 Ordynacji podatkowej); 

2) w przypadku uzgodnienia, w którym Uniwersytet występuje w roli promotora, 
wspomagającego lub korzystającego w rozumieniu przepisów działu III rozdziału 11a 
Ordynacji podatkowej, zaklasyfikowanie zidentyfikowanego schematu podatkowego 
jako: 
a) schemat podatkowy krajowy niestandaryzowany; 
b) schemat podatkowy krajowy standaryzowany; 
c) schemat podatkowy transgraniczny. 

mailto:kwestor@ue.katowice.pl
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5. W celu określenia czy uzgodnienie stanowi schemat podatkowy oraz w celu klasyfikacji 
zidentyfikowanego schematu podatkowego, kwestor, zastępca kwestora lub wyznaczeni 
pracownicy Działu Finansowo-Księgowego mogą zwrócić się pisemnie do niezależnego 
doradcy podatkowego (w przypadku pełnienia funkcji promotora lub wspomagającego) lub 
do promotora udostępniającego uzgodnienie, do wspomagającego, do niezależnego 
doradcy podatkowego (w przypadku pełnienia funkcji korzystającego). Analizie podlegają  
w szczególności: 
1) zawarte z podmiotami zewnętrznymi umowy na dokonywanie przez Uniwersytet 

czynności, o których mowa w 6 ust. 2 i 3; 
2) podejmowanie przez Uniwersytet czynności, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3, w sposób 

bezumowny; 
3) uzgodnienia zidentyfikowane w toku bieżących czynności realizowanych w Dziale 

Finansowo-Księgowym; 
4) otrzymane i udzielone zlecenia opinii i komentarzy podatkowych i prawnych; 
5) otrzymywane i udzielane przez Uniwersytet opinie i komentarze podatkowe i prawne,  

w szczególności: 
a) o charakterze deskryptywnym – mające elementy rekomendacji w zakresie 

ukształtowania działań w przyszłości lub rekomendacji w zakresie uzasadnienia 
podjętych w przeszłości decyzji podatkowych, 

b) dokonujące porównania skutków podatkowych przyszłych działań;  
6) korespondencja wychodząca i przychodząca zawierająca wyjaśnienia przepisów 

podatkowych i prawnych; 
7) wszelkie inne otrzymywane i udzielane rekomendacje dotyczące przyszłego 

ustrukturyzowania planowanych transakcji, mogące wpływać na powstanie lub 
niepowstanie obowiązków podatkowych; 

8) wszelkie dokumenty mogące mieć związek z wykonywaniem przez Uniwersytet bądź  
na rzecz Uniwersytetu czynności opracowywania, oferowania, udostępniania, wdrażania 
uzgodnienia lub zarządzania wdrażaniem uzgodnienia, a także pomocy, wsparcia lub 
udzielania porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, 
udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia (umowy 
handlowe, akty notarialne, umowy użyczenia, cesji itp.).  

6. Jeżeli w toku postępowania opisanego w ust. 4 i 5 zostanie ustalone, iż uzgodnienie stanowi 
schemat podatkowy, przystępuje się do wykonania obowiązków związanych  
z raportowaniem ciążących na Uniwersytecie jako promotorze, wspomagającym lub 
korzystającym, opisanych w rozdziale 4 i 6 Procedury, ewidencjonując podejmowane 
czynności w sposób opisany w Procedurze. 

7. Jeżeli w toku postępowania opisanego w ust. 4 i 5 zostanie ustalone, iż uzgodnienie nie 
stanowi schematu podatkowego, przechowywaniu podlegają materiały (dokumenty, 
korespondencja, notatki służbowe, notatki ze spotkań) związane z pracami nad weryfikacją 
uzgodnienia, w szczególności opis przyczyn, dla których stwierdzono, że uzgodnienie nie 
stanowi schematu podatkowego.  
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ROZDZIAŁ 4 

ŚRODKI STOSOWANE W CELU WŁAŚCIWEGO WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA 
INFORMACJI O SCHEMATACH PODATKOWYCH 

 

Środki stosowane przez wyznaczonych pracowników 
 

§ 9 
1. Wyznaczeni pracownicy Działu Finansowo-Księgowego monitorują i ewidencjonują 

zdarzenia, których wystąpienie może powodować powstanie obowiązków związanych  
z przekazywaniem informacji o schemacie podatkowym z tytułu uznania Uniwersytetu  
za promotora, wspomagającego lub korzystającego oraz rozpoczyna bieg terminu 
ustalonego na wykonanie tych obowiązków. Dotyczy to następujących zdarzeń: 
1) udostępnienie przez Uniwersytet schematu podatkowego na rzecz podmiotu 

zewnętrznego; 
2) przygotowanie do wdrożenia schematu podatkowego przez Uniwersytet na rzecz 

podmiotu zewnętrznego; 
3) dokonanie pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego  

na rzecz podmiotu zewnętrznego; 
4) powzięcie wątpliwości, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego Uniwersytet jest 

wspomagającym, może stanowić schemat podatkowy; 
5) udzielenie bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub 

porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, 
udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia schematu podatkowego; 

6) udostępnienie Uniwersytetowi schematu podatkowego; 
7) przygotowanie do wdrożenia schematu podatkowego w Uniwersytecie; 
8) dokonanie w Uniwersytecie pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu 

podatkowego. 
2. Powyższe zdarzenia podlegają monitoringowi i ewidencji w sposób zapewnianiający 

terminową realizację obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o schemacie 
podatkowym. Zdarzenia te rozpoczynają bieg terminu, w którym należy przekazywać  
do Szefa KAS informację o schemacie podatkowym.  

3. Ponadto, w celu zapewnienia terminowego przekazania Szefowi KAS informacji  
o schemacie podatkowym zgodnie z art. 86c § 2 Ordynacji podatkowej, ewidencji podlegają 
również otrzymane od promotora na podstawie art. 86b § 4 Ordynacji podatkowej 
informacje o schemacie podatkowym innym niż standaryzowany. Dotyczy to również 
sytuacji, w której uzgodnienie, w ocenie Uniwersytetu, nie stanowi schematu 
podatkowego.  

 
Współpraca z promotorem, wspomagającym lub doradcą podatkowym 

 
§ 10 

1. Zlecenia i zapytania przekazywane promotorom, wspomagającym, a także doradcom 
podatkowym nie będącym promotorami ani wspomagającymi, dotyczące przykładowo 
problematycznych zagadnień podatkowych bądź podatkowej oceny przedstawionego 
stanu faktycznego lub przyszłego, powinny mieć formę pisemną lub mailową. Odpowiedź 
należy uzyskać również w formie pisemnej lub mailowej.  
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2. Na prośbę promotora lub wspomagającego Uniwersytet niezwłocznie udziela mu 
niezbędnych wyjaśnień i informacji, w szczególności: 
1) przekazuje oświadczenie o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej (albo odmowę zgody na 

zwolnienie z tajemnicy), którego wzór określa załącznik Nr 2 do Procedury; 
2) przekazuje promotorowi informacje o wszystkich podmiotach korzystających z danego 

schematu podatkowego; 
3) przekazuje inne informacje niezbędne do wypełnienia zgłoszenia o schemacie 

podatkowym przez promotora lub wspomagającego. 
 

ROZDZIAŁ 5 
OKREŚLENIE ZASAD PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ INFORMACJI 

 

Przechowywanie dokumentów oraz informacji 
 

§ 11 
1. Korespondencja, dokumenty, notatki służbowe, notatki ze spotkań i wszelkie inne 

materiały wskazane w niniejszej Procedurze, które dotyczą spraw związanych  
z raportowaniem o schematach podatkowych albo co do których powstała wątpliwość, czy 
dotyczą spraw związanych z raportowaniem o schematach podatkowych, powinny być 
przez wyznaczonych pracowników Działu Finansowo-Księgowego gromadzone w formie 
papierowej, w sposób uporządkowany (odrębne segregatory) wraz z odpowiednią 
adnotacją i załącznikami wskazującymi na konkretne ustalenia związane z danym 
uzgodnieniem. W szczególności gdy: 
1) ujawniono uzgodnienie stanowiące schemat podatkowy lub nie stanowiące schematu 

podatkowego, ale podlegające raportowaniu do szefa KAS na podstawie art. 86c § 2 
Ordynacji podatkowej – w takim przypadku udokumentować należy również posiadane 
informacje o tym, czy wystąpił obowiązek przekazania informacji o schemacie 
podatkowym do szefa KAS i kto w razie wystąpienia takiej konieczności ten obowiązek 
wykonał, oraz zachować w formie papierowej urzędowe potwierdzenie odbioru, 
potwierdzenie nadania NSP oraz inne dokumenty otrzymane od organów podatkowych, 
promotora lub wspomagającego. W przypadku gdy próby zgłoszenia schematu 
zakończyły się niepowodzeniem z przyczyn technicznych należy udokumentować 
podjęcie próby zgłoszenia (np. zrzut ekranu, notatki służbowe); 

2) ujawniono uzgodnienie nie stanowiące schematu podatkowego – należy 
udokumentować przyczyny, na podstawie których ustalono, że uzgodnienie nie stanowi 
schematu podatkowego.  

2. Dokumenty należy przechowywać w podziale na poszczególne uzgodnienia,  
z uwzględnieniem podziału uzgodnień według roli Uniwersytetu (odrębnie dla uzgodnień 
procedowanych jako promotor, jako wspomagający oraz jako korzystający). Dokumentacja 
związana z uzgodnieniami, poza dokumentami wskazanymi w ust. 1, obejmuje  
w szczególności: 
1) udokumentowanie daty zdarzenia, od której rozpoczął się bieg terminu na złożenie 

informacji o schemacie podatkowym; 
2) otrzymane informacje o NSP; 
3) przekazane informacje o NSP;  
4) przekazane oświadczenia o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej; 
5) otrzymane oświadczenia o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej; 
6) przekazane informacje korzystającym i innym promotorom, o których mowa w § 13;  



 

 

 
13 

 

 

7) pisma kierowane do promotora i korzystającego oraz uzyskane oświadczenia, o których 
mowa w § 14; 

8) dokumenty potwierdzające właściwe i terminowe wywiązanie się z obowiązku 
raportowania wynikające z działu III rozdziału 11a Ordynacji podatkowej (jako promotor, 
wspomagający lub korzystający). 

3. Wszystkie dokumenty i informacje dotyczące uzgodnień i schematów podatkowych muszą 
być przechowywane w sposób zapewniający ich poufność oraz właściwe zabezpieczenie 
przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą. 

 
ROZDZIAŁ 6 

OKREŚLENIE ZASAD WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW OBEJMUJĄCYCH PRZEKAZYWANIE 
SZEFOWI KAS INFORMACJI O SCHEMATACH PODATKOWYCH 

 

Rodzaje formularzy i podstawy prawne ich przekazywania 
 

§ 12 
1. W celu wypełniania obowiązków informacyjnych określone zostały następujące rodzaje 

formularzy: 
1) MDR-1 informacja o schemacie podatkowym, przekazywana na podstawie art. 86b § 1, 

art. 86c § 1 i 2, art. 86d § 4 Ordynacji podatkowej; 
2) MDR-2 zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego, przekazywane na podstawie 

art. 86b § 6, art. 86d § 3 i 5 Ordynacji podatkowej; 
3) MDR-3 informacja korzystającego o schemacie podatkowym, przekazywana na 

podstawie art. 86j § 1 Ordynacji podatkowej; 
4) MDR-4 kwartalna informacja o standaryzowanym schemacie podatkowym, 

przekazywana na podstawie art. 86f § 4 Ordynacji podatkowej. 
2. W przypadku gdy więcej niż jeden podmiot jest obowiązany do przekazania informacji  

o schemacie podatkowym, wykonanie tego obowiązku przez jeden z nich zwalnia 
pozostałych, którzy zostali wskazani w informacji o schemacie podatkowym i pisemnie 
poinformowani o NSP tego schematu podatkowego, z załączeniem potwierdzenia nadania 
NSP. 

 
Przekazywanie informacji o schematach podatkowych Szefowi KAS 

w przypadku pełnienia funkcji promotora 
 

§ 13 
1. Co do zasady, Uniwersytet działając jako promotor jest zobowiązany do przekazania 

Szefowi KAS informacji o schemacie podatkowym w terminie 30 dni od dnia następnego  
po udostępnieniu schematu podatkowego, od następnego dnia po przygotowaniu  
do wdrożenia schematu podatkowego lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej  
z wdrażaniem schematu podatkowego – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi 
wcześniej.  

2. W przypadku gdy schemat podatkowy, w stosunku do którego Uniwersytet działa jako 
promotor, ma charakter standaryzowany, Uniwersytet w terminie 30 dni od dnia 
następnego po udostępnieniu schematu podatkowego, od następnego dnia  
po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego lub od dnia dokonania pierwszej 
czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego – w zależności od tego, które  
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z tych zdarzeń nastąpi wcześniej – przekazuje Szefowi KAS informację o schemacie 
podatkowym na formularzu MDR-1. 

3. W przypadku schematu podatkowego innego niż standaryzowany, w stosunku do którego 
Uniwersytet działa jako promotor, należy w pierwszej kolejności ustalić, czy istnieje 
obowiązek zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej, a jeśli tak to, czy 
Uniwersytet został z niej zwolniony: 
1) gdy nie istnieje obowiązek zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej, 

wówczas Uniwersytet składa w terminie określonym w ust. 1 informację o schemacie 
podatkowym na formularzu MDR-1. Następnie Uniwersytet informuje pisemnie 
korzystającego o NSP schematu podatkowego, załączając potwierdzenie nadania NSP, 
niezwłocznie po jego otrzymaniu. Jeżeli we wskazanym terminie schemat podatkowy nie 
będzie posiadał jeszcze NSP, Uniwersytet informuje o tym pisemnie korzystającego oraz 
przekazuje mu wszystkie dane dotyczące schematu podatkowego objęte treścią 
informacji o schemacie podatkowym; 

2) gdy istnieje obowiązek zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej oraz: 
a) Uniwersytet został przez korzystającego zwolniony z tego obowiązku – postępowanie 

przebiega tak, jak w przypadku braku obowiązku zachowania prawnie chronionej 
tajemnicy zawodowej, 

b) Uniwersytet nie został przez korzystającego zwolniony z tego obowiązku, wówczas: 

 w terminach przewidzianych do złożenia informacji o schemacie podatkowym 
informuje korzystającego o terminach, w jakich powinien on złożyć informację  
o schemacie podatkowym do Szefa KAS na formularzu MDR-1, przekazuje 
korzystającemu dane niezbędne do uwzględnienia w informacji o schemacie 
podatkowym oraz informuje pisemnie inne znane podmioty o obowiązku 
przekazania informacji do Szefa KAS (inne jednostki pełniące również rolę 
promotora w stosunku do danego schematu podatkowego), 

 w terminie 30 dni od dnia, w którym poinformował korzystającego lub inne 
podmioty o obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym, 
zawiadamia Szefa KAS na formularzu MDR-2 o poinformowaniu korzystającego 
oraz innych podmiotów o obowiązku przekazania informacji o schemacie 
podatkowym, wskazując datę udostępnienia schematu oraz liczbę podmiotów, 
które poinformował. 

4. Przy przekazywaniu informacji korzystającemu należy zamieścić w niej dane dotyczące 
schematu podatkowego, o którym mowa w art. 86f Ordynacji podatkowej oraz informację  
w zakresie obowiązku korzystającego do przekazania informacji o schemacie podatkowym 
do Szefa KAS. Informacja może zostać przekazana w dowolnej formie. Informacja  
i potwierdzenie jej przekazania podlegają przechowywaniu zgodnie z zapisami rozdziału  
5. 

5. W przypadku gdy Uniwersytet jako promotor jest zobowiązany do przekazania informacji  
o schemacie podatkowym transgranicznym w więcej niż jednym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej, obowiązek ten podlega wykonaniu wyłącznie w tym państwie 
członkowskim, które widnieje wyżej na poniższej liście:  
1) państwo, w którym ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd;  
2) państwo, w którym za pośrednictwem zagranicznego zakładu świadczy usługi dotyczące 

schematu podatkowego;  
3) państwo, w którym jest zarejestrowany, lub którego przepisom prawa podlega;  
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4) państwo, w którym jest członkiem samorządu zawodowego lub innej organizacji 
pozarządowej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium tego państwa 
reprezentujących osoby lub podmioty świadczące usługi prawne, doradztwa 
podatkowego lub doradcze. 

6. W terminie 30 dni po zakończeniu kwartału Uniwersytet działający jako promotor 
przekazuje Szefowi KAS informację MDR-4 zawierającą dane identyfikujące korzystającego 
(określone w art. 86f § 1 pkt 1, 9 i 11 Ordynacji podatkowej), któremu w trakcie tego 
kwartału udostępnił schemat podatkowy standaryzowany, wskazując NSP. W przypadku,  
w którym przekazanie tych danych naruszałoby obowiązek zachowania prawnie chronionej 
tajemnicy zawodowej, obowiązek ich przekazania nie obejmuje danych korzystającego oraz 
danych identyfikujących podmiot uczestniczący (określony w art. 86f § 1 pkt 11 Ordynacji 
podatkowej), który nie zwolnił Uniwersytetu z obowiązku zachowania tajemnicy w tym 
zakresie. 

7. Wzór postępowania promotora w celu spełnienia obowiązków raportowania o schematach 
podatkowych określa załącznik Nr 3 do Procedury. 

 
Przekazywanie informacji o schematach podatkowych Szefowi KAS  

w przypadku pełnienia funkcji wspomagającego 
 

§ 14 
1. W sytuacji, gdy Uniwersytet działając jako wspomagający: 

1) nie zostanie poinformowany przez zlecającego o NSP schematu podatkowego lub też nie 
zostanie mu przekazana informacja o schemacie podatkowym złożona do szefa KAS 
(MDR-1) oraz 

2) poweźmie lub powinien powziąć wątpliwości, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego 
jest wspomagającym, może stanowić schemat podatkowy 

wówczas powinien:  
3) nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym powziął lub powinien był 

powziąć wątpliwości, że uzgodnienie może stanowić schemat podatkowy, wystąpić  
z odrębnym pismem do promotora lub korzystającego zlecających wykonanie czynności 
o przekazanie mu pisemnego oświadczenia, że uzgodnienie nie stanowi schematu 
podatkowego; 

4) nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym powziął lub powinien był 
powziąć wątpliwości, że uzgodnienie może stanowić schemat podatkowy, zawiadomić 
Szefa KAS na formularzu MDR-2 o wystąpieniu sytuacji wskazanej pkt 1 i 2, wskazując:  
a) dzień, w którym powziął wątpliwości, że uzgodnienie stanowi schemat podatkowy;  
b) liczbę podmiotów, do których wystąpił o przekazanie mu pisemnego oświadczenia, 

że uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego – bez ich identyfikacji.  
2. Pisma do promotora i korzystającego, o których mowa w ust. 1, mogą zostać przekazane  

w dowolnej formie, przy czym należy zachować ich odrębność od umów istniejących 
pomiędzy zlecającym a wspomagającym (nie mogą stanowić części zawartej umowy). Pisma 
i potwierdzenia ich przekazania podlegają przechowywaniu zgodnie z zapisami rozdziału 5. 

3. W sytuacji gdy po poinformowaniu zlecającego, iż uzgodnienie może stanowić schemat 
podatkowy, Uniwersytet jako wspomagający otrzyma oświadczenie od zlecającego 
wykonanie czynności, że uzgodnienie nie jest schematem podatkowym i na podstawie tego 
oświadczenia rozwieje swoje wątpliwości w zakresie kwalifikacji uzgodnienia jako schemat 
podatkowy, nie występuje konieczność podejmowania jakichkolwiek kroków.  
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4. Jeśli Uniwersytet jako wspomagający w odpowiedzi na przesłane pismo nie otrzyma żadnej 
informacji od zlecającego wykonanie czynności lub też przekazane przez zlecającego 
informacje powodują, że dostrzega lub powinien dostrzec, że uzgodnienie stanowi schemat 
podatkowy, wówczas postępuje się jak w ust. 5. 

5. W sytuacji, gdy Uniwersytet jako wspomagający, nie został poinformowany przez 
zlecającego o NSP schematu podatkowego lub też nie otrzymał od zlecającego informacji  
o schemacie podatkowym (MDR-1), jednakże dostrzegł lub powinien był dostrzec,  
że uzgodnienie, w odniesieniu do którego jest wspomagającym, stanowi schemat 
podatkowy, wówczas: 
1) gdy schemat jest schematem podatkowym innym niż standaryzowany oraz:  

a) wykonywane przez Uniwersytet jako wspomagającego czynności są przedmiotem 
prawnie chronionej tajemnicy zawodowej oraz nie został on zwolniony z obowiązku 
zachowania tajemnicy przez korzystającego w tym zakresie, należy:  

 niezwłocznie poinformować pisemnie korzystającego lub promotora zlecających 
mu czynności, że w jego opinii uzgodnienie stanowi schemat podatkowy, dla 
którego należy przekazać informację o schemacie podatkowym Szefowi KAS oraz  

 w terminie 30 dni po dniu, w którym udzielił bezpośrednio lub za pośrednictwem 
innych osób pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, 
wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub 
nadzorowania wdrożenia schematu podatkowego zawiadomić Szefa KAS  
na druku MDR-2 o braku zwolnienia z zachowania prawnie chronionej tajemnicy 
zawodowej, wskazując dzień, w którym dostrzeżono, że uzgodnienie stanowi 
schemat podatkowy oraz wskazując liczbę podmiotów, które poinformował  
o obowiązku przekazania informacji Szefowi KAS, 

b) wykonywane przez wspomagającego czynności są przedmiotem prawnie chronionej 
tajemnicy zawodowej oraz został on zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy 
przez korzystającego w tym zakresie, jest on obowiązany przekazać do Szefa KAS 
informację o schemacie podatkowym na druku MDR-1:  

 w terminie 30 dni od dnia następnego po udostępnieniu, od następnego dnia  
po przygotowaniu do wdrożenia lub od dnia dokonania pierwszej czynności 
związanej z wdrażaniem schematu podatkowego, 

 w terminie 30 dni od następnego dnia po udzieleniu bezpośrednio lub  
za pośrednictwem innych osób pomocy, wsparcia lub porad dotyczących 
opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia  
do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia schematu podatkowego; 

2) gdy schemat jest schematem podatkowym standaryzowanym Uniwersytet jako 
wspomagający postępuje zgodnie z procedurą, wskazaną w pkt 1 lit. b. 

6. Nie występuje obowiązek dwukrotnego przekazywania informacji o tym samym schemacie 
podatkowym przez Uniwersytet. Termin wypełnienia obowiązków związanych  
z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych biegnie od najwcześniejszego  
z powyżej wskazanych zdarzeń (jeśli wskazane wyżej czynności zostały dokonane przez 
Uniwersytet jako wspomagający). 

7. W terminie 30 dni po zakończeniu kwartału Uniwersytet działający jako wspomagający 
przekazuje Szefowi KAS informację MDR-4 zawierającą dane identyfikujące korzystającego 
(określone w art. 86f § 1 pkt 1, 9 i 11 Ordynacji podatkowej), któremu w trakcie tego 
kwartału udostępnił schemat podatkowy standaryzowany, wskazując NSP. W przypadku,  
w którym przekazanie tych danych naruszałoby obowiązek zachowania prawnie chronionej 



 

 

 
17 

 

 

tajemnicy zawodowej, obowiązek ich przekazania nie obejmuje danych korzystającego oraz 
danych identyfikujących podmiot uczestniczący (określony w art. 86f § 1 pkt 11 Ordynacji 
podatkowej), który nie zwolnił promotora lub wspomagającego z obowiązku zachowania 
tajemnicy w tym zakresie. 

8. W przypadku gdy Uniwersytet jako wspomagający jest zobowiązany do przekazania 
informacji o schemacie podatkowym transgranicznym w więcej niż jednym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej postępuje zgodnie z zasadami określonymi w § 13 ust. 5. 

9. Wzór postępowania wspomagającego w celu spełnienia obowiązków raportowania  
o schematach podatkowych określa załącznik Nr 3 do Procedury. 

 
Przekazywanie informacji o schematach podatkowych Szefowi KAS  

w przypadku pełnienia funkcji korzystającego 
 

§ 15 
1. Uniwersytet działając jako korzystający jest zobowiązany do przekazania Szefowi KAS 

informacji o schemacie podatkowym: 
1) w przypadku gdy Uniwersytet samodzielnie opracowuje i wdraża schemat podatkowy 

(por. ust. 2); 
2) w przypadku gdy obowiązek w zakresie przekazania informacji o schemacie 

podatkowym do Szefa KAS nie został przez promotora prawidłowo wypełniony, czyli gdy 
(por. § 15 i §16): 
a) promotor nie poinformował w terminie Uniwersytetu o nadaniu NSP lub nie 

przekazał Uniwersytetowi informacji o schemacie podatkowym, o których mowa  
w art. 86f Ordynacji podatkowej, lub 

b) promotor zrealizował powyższe obowiązki, ale Uniwersytet posiada dane dotyczące 
schematu podatkowego, które odbiegają od danych zawartych w informacjach 
uzyskanych od promotora; 

3) w przypadku otrzymania od promotora na podstawie art. 86b § 4 Ordynacji podatkowej 
informacji o schemacie podatkowym innym niż schemat podatkowy standaryzowany 
(por. § 15 i § 16); 

4) w przypadku gdy Uniwersytet zleca wspomagającemu podejmowanie czynności  
w odniesieniu do schematu podatkowego (por. § 17);  

5) w przypadku gdy Uniwersytet zastosował schemat podatkowy albo osiągnął korzyść 
podatkową z realizacji schematu (por. § 18). 

2. W przypadku braku promotora, tj. gdy Uniwersytet samodzielnie opracowuje i wdraża 
schemat podatkowy, Uniwersytet przekazuje Szefowi KAS informację o schemacie 
podatkowym na formularzu MDR-1 w terminie 30 dni od dnia następującego po:  
1) przygotowaniu schematu podatkowego do wdrożenia, lub 
2) dokonaniu pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego przez 

Uniwersytet 
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

3. W przypadku gdy Uniwersytet jako korzystający jest zobowiązany do przekazania informacji 
o schemacie podatkowym transgranicznym w więcej niż jednym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej, obowiązek ten podlega wykonaniu wyłącznie w tym państwie 
członkowskim, które widnieje wyżej na poniższej liście:  
1) państwo, w którym posiada miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd;  
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2) państwo, w którym za pośrednictwem zagranicznego zakładu korzysta ze schematu 
podatkowego;  

3) państwo, w którym uzyskuje dochody lub osiąga zyski, mimo że nie posiada miejsca 
zamieszkania, siedziby, zarządu ani zagranicznego zakładu w żadnym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej; 

4) państwo, w którym prowadzi działalność, mimo że nie posiada miejsca zamieszkania, 
siedziby, zarządu ani zagranicznego zakładu w żadnym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej. 

4. Wzór postępowania korzystającego w celu spełnienia obowiązków raportowania  
o schematach podatkowych określa załącznik Nr 3 do Procedury.  
 

Wpływ raportowania przez promotora na obowiązki Uniwersytetu  
w zakresie przekazania informacji o schematach podatkowych Szefowi KAS 

 
§ 16 

1. W przypadku gdy Uniwersytetowi udostępniono schemat podatkowy, w przygotowaniu 
którego uczestniczył promotor (w szczególności będący doradcą podatkowym), promotor 
jest w pierwszej kolejności (przed Uniwersytetem jako korzystającym) zobowiązany do 
przekazania informacji o schemacie podatkowym do Szefa KAS. 

2. Dochowanie obowiązku zgłoszenia informacji do Szefa KAS przez promotora oraz 
otrzymanie od promotora w terminie 30 dni od dnia pierwszej czynności związanej  
ze schematem: 
1) potwierdzenia nadania NSP, lub 
2) informacji o schemacie podatkowym, o których mowa w art. 86f Ordynacji podatkowej  
zwalnia Uniwersytet z konieczności złożenia odrębnej informacji o schemacie podatkowym. 

3. Jeżeli jednak w przypadku określonym w ust. 2 Uniwersytet posiada dane dotyczące 
schematu podatkowego, które odbiegają od danych zawartych w informacjach uzyskanych 
od promotora, Uniwersytet dokonuje również samodzielnie zgłoszenia schematu 
podatkowego na formularzu MDR-1 i w składanej informacji modyfikuje te dane w celu 
zapewnienia ich zgodności ze stanem rzeczywistym. 

4. Uniwersytet podejmuje objęte czynności wskazane w art. 86c Ordynacji podatkowej 
dotyczące schematów podatkowych niezależnie od tego, czy istnieją inne podmioty 
korzystające z danego schematu podatkowego mające również obowiązek jego 
zaraportowania. 

 
Obowiązki Uniwersytetu w przypadku identyfikacji udostępnionego schematu 

podatkowego 
 

§ 17 
1. W przypadku uzyskania od promotora lub doradcy podatkowego informacji, że uzgodnienie 

stanowi schemat podatkowy, w ciągu 30 dni od pierwszej czynności związanej z tym 
schematem podatkowym, Uniwersytet komunikując się z promotorem tego schematu, 
monitoruje: 
1) otrzymanie od promotora NSP schematu podatkowego, lub 
2) otrzymanie pisemnej informacji o braku NSP wraz z danymi dotyczącymi schematu 

podatkowego wskazanymi w art. 86f Ordynacji podatkowej, lub  
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3) otrzymanie od promotora informacji o możliwości zwolnienia go z tajemnicy zawodowej 
na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do Procedury, w celu 
zaraportowania przez niego informacji o schemacie podatkowym innym niż 
standaryzowany. 

2. W przypadku otrzymania od promotora informacji o możliwości zwolnienia go z tajemnicy 
zawodowej w celu zaraportowania przez niego informacji o schemacie podatkowym innym 
niż standaryzowany, wskazanej w ust. 1 pkt 3, Uniwersytet komunikując się z promotorem 
podejmuje decyzję o tym, czy zwalnia promotora z obowiązku zachowania jego prawnie 
chronionej tajemnicy zawodowej, przekazując promotorowi pisemnie oświadczenie  
o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej albo informację o niezwolnieniu z tajemnicy 
zawodowej. 

3. Jeżeli Uniwersytet nie otrzyma w terminie informacji wskazanych w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 
lub nie zwolnił promotora z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej (w stosunku do 
schematu innego niż standaryzowany), Uniwersytet przekazuje Szefowi KAS informację  
o schemacie podatkowym na formularzu MDR-1 w terminie 30 dni od dnia następującego 
po:  
1) udostępnieniu mu schematu podatkowego; 
2) przygotowaniu schematu podatkowego do wdrożenia, lub 
3) dokonaniu pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego przez 

Uniwersytet 
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

 
Obowiązki Uniwersytetu w przypadku zlecenia wspomagającemu  

czynności w odniesieniu do schematu podatkowego 
 

§ 18 
1. W stosunku do schematu podatkowego, który objęty został współpracą Uniwersytetu  

ze wspomagającym, powinny zostać uprzednio dopełnione obowiązki informacyjne  
w stosunku do Szefa KAS, o których mowa w § 15-§ 17. 

2. Uniwersytet zlecając wspomagającemu wykonanie czynności pozostających w zakresie jego 
działania w odniesieniu do schematu podatkowego, najpóźniej w dniu poprzedzającym 
wykonanie tych czynności informuje wspomagającego pisemnie o NSP tego schematu 
podatkowego, załączając potwierdzenie nadania NSP. 

3. W przypadku gdy schemat podatkowy nie posiada NSP, Uniwersytet zlecając 
wspomagającemu wykonanie czynności w odniesieniu do tego schematu podatkowego, 
informuje o tym pisemnie wspomagającego oraz przekazuje mu dane dotyczące schematu 
podatkowego, o których mowa w art. 86f Ordynacji podatkowej. 

 
Obowiązki Uniwersytetu w zakresie przekazywania informacji  

o zastosowanych schematach podatkowych 
 

§ 19 
1. W przypadku dokonywania przez Uniwersytet w danym okresie rozliczeniowym 

jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskania 
wynikającej ze schematu korzyści podatkowej, Uniwersytet informuje Szefa KAS na 
formularzu MDR-3 o zastosowaniu schematu podatkowego podając NSP schematu 



 

 

 
20 

 

 

podatkowego oraz wysokość korzyści podatkowej, która wynika ze schematu 
podatkowego, jeśli Uniwersytet w danym okresie rozliczeniowym taką korzyść uzyskał. 

2. W przypadku gdy schemat podatkowy nie posiada numeru NSP, w informacji podaje się 
również dane dotyczące schematu podatkowego określone w art. 86f Ordynacji 
podatkowej.  

3. Powyższa informacja składana jest w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej 
podatku, w którym dany schemat wywiera skutki, składanej w rozliczeniu za okres,  
w którym zastosowano schemat podatkowy. 

4. W przypadku gdy dany schemat podatkowy powoduje uzyskanie korzyści w więcej niż 
jednym podatku: 
1) jeżeli podatki te są rozliczane w odmiennych okresach rozliczeniowych nie jest konieczne 

dwukrotne przekazywanie informacji o tym schemacie podatkowym poprzez informację 
MDR-3; 

2) w celu ustalenia właściwego okresu rozliczeniowego i terminu złożenia informacji należy 
uwzględnić istotę danego schematu. W sytuacji, w której dany schemat podatkowy 
dotyczy w głównej mierze podatku dochodowego, Uniwersytet składa obejmującą ten 
schemat informację MDR-3 wraz z rocznym zeznaniem podatkowym w podatku 
dochodowym. 

 
Zgłaszanie schematów podatkowych i przekazywanie informacji Szefowi KAS 

 
§ 20 

1. Zgłoszenia schematów podatkowych oraz informacje o schematach podatkowych 
przygotowywane są na właściwych formularzach (MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4)  
w aplikacji elektronicznej udostępnianej przez Ministerstwo Finansów na stronie 
internetowej https://mdr.mf.gov.pl/ przez wyznaczonego pracownika Działu Finansowo-
Księgowego w czasie zapewniającym terminowe przekazanie zgłoszeń, z uwzględnieniem 
czasu niezbędnego do złożenia podpisów na zgłoszeniach przez właściwe osoby. 

2. Formularze MDR-1, MDR-2 i MDR-4 mogą być podpisane przez osoby uprawnione  
do reprezentacji Uniwersytetu lub odpowiednio umocowanego pełnomocnika. 

3. Formularz MDR-3 podpisywany jest wyłącznie przez rektora. 
4. Po dokonaniu zgłoszenia schematu lub złożeniu informacji należy pobrać urzędowe 

poświadczenie odbioru i zachować formularz oraz potwierdzenie w formie elektronicznej 
oraz papierowej. 

5. Po otrzymaniu informacji o nadaniu NSP należy poinformować pisemnie właściwe jednostki 
wskazane w niniejszej Procedurze, załączając potwierdzenie nadania NSP. 
 

ROZDZIAŁ 7  
OKREŚLENIE ZASAD UPOWSZECHNIANIA WŚRÓD PRACOWNIKÓW WIEDZY  

Z ZAKRESU PRZEPISÓW O SCHEMTACH PODATKOWYCH 
 

Upowszechnienie wśród pracowników wiedzy z zakresu przepisów działu III rozdziału 11a 
Ordynacji podatkowej 

 
§ 21 

1. Osoby wymienione w § 7 oraz osoby zatrudnione na stanowiskach wymienionych  
w załączniku Nr 1 do Procedury, które w ramach wykonywanych obowiązków mogą zetknąć 
się ze zdarzeniami skutkującymi koniecznością stosowania przepisów działu III rozdziału 

https://mdr.mf.gov.pl/
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11a Ordynacji podatkowej, zobowiązane są do zdobywania i poszerzania wiedzy zakresie 
tych przepisów. 

2. W tym celu pracownicy określeni w ust. 1: 
1) zapoznają się z niniejszą Procedurą i potwierdzają ten fakt podpisując oświadczenie, 

którego wzór określa załącznik Nr 4 do Procedury; 
2) w przypadku aktualizacji Procedury – zapoznają się ze zmianami i potwierdzają ten fakt 

podpisując stosowne oświadczenie; 
3) zapoznają się z Objaśnieniami Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2019 r. w zakresie 

stosowania przepisów związanych z obowiązkiem przekazywania do Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych w części ogólnej oraz  
w częściach dotyczących korzystającego; 

4) zapoznają się z materiałami udostępnianymi przez pracodawcę.  
 

ROZDZIAŁ 8 
OKREŚLENIE ZASAD ZGŁASZANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW RZECZYWISTYCH 

LUB POTENCJALNYCH NARUSZEŃ PRZEPISÓW O SCHEMATACH PODATKOWYCH 
 

Zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów 
o schematach podatkowych 

 
§ 22 

1. Osoby wymienione w § 7 oraz osoby zatrudnione na stanowiskach wymienionych  
w załączniku Nr 1 do Procedur są zobowiązane do pisemnego zgłaszania rzeczywistych lub 
potencjalnych naruszeń przepisów o schematach podatkowych (w tym przepisów  
o przekazywaniu informacji do Szefa KAS), a także rzeczywistych lub potencjalnych 
naruszeń lub powzięcia wątpliwości co do przestrzegania obowiązków wynikających  
z niniejszej Procedury, w formie pisemnej kwestorowi. 

2. Niezwłocznie po odebraniu zgłoszenia kwestor przeprowadza czynności mające na celu 
ustalenie okoliczności rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów o schematach 
podatkowych (w tym przepisów o przekazywaniu informacji do Szefa KAS) lub obowiązków 
wynikających z niniejszej Procedury. Z czynności sporządzana jest notatka, która zawiera 
ostateczne ustalenia w zakresie informacji otrzymanych w zgłoszeniu. 

3. Tożsamość i dane pracownika dokonującego zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się 
dokonanie naruszenia podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami o ochronie danych 
osobowych.  

4. Kwestor pisemnie zleca wybranym osobom: 
1) podjęcie czynności zmierzających do naprawy rzeczywistych naruszeń przepisów 

dotyczących schematów podatkowych, z podaniem ich zakresu i terminu wykonania, lub 
2) niezwłoczne ulepszenie, skorygowanie lub opracowanie zasad unikania potencjalnych 

naruszeń przepisów dotyczących schematów podatkowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
22 

 

 

ROZDZIAŁ 9 
OKREŚLENIE ZASAD KONTROLI WEWNĘTRZNEJ LUB AUDYTU PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW 

O SCHEMATACH PODATKOWYCH ORAZ ZASAD POSTĘPOWANIA OKREŚLONYCH  
W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ 

 

Zasady kontroli i audytu przestrzegania przepisów działu III rozdziału 11a  
Ordynacji podatkowej oraz zapisów Procedury 

 
§ 23 

1. W celu zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z przepisów działu III rozdziału 11a 
Ordynacji podatkowej, osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury wskazane w § 7 
będą dokonywały okresowej weryfikacji, czy w Uniwersytecie były podejmowane 
czynności, które mogły spowodować powstanie obowiązków wynikających z przepisów  
o schematach podatkowych. Weryfikacja może mieć formę zapytań kierowanych do osób 
wymienionych w załączniku Nr 1 do Procedury. Okresowej weryfikacji podlega także 
współpraca z jednostkami zewnętrznymi, które mogą pełnić rolę promotora lub 
wspomagającego w stosunku do Uniwersytetu pod kątem zakresu tematycznego 
współpracy i jego związku z przepisami działu III rozdziału 11a Ordynacji podatkowej. 

2. W celu zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Procedury osoby 
odpowiedzialne za wdrożenie procedury wskazane w § 7 i zatrudnione na stanowiskach 
kierowniczych będą dokonywały okresowej weryfikacji, czy określone w Procedurze zasady 
są przestrzegane.  

3. Weryfikacja jest dokonywana w okresach rocznych. Z weryfikacji sporządza się notatkę 
potwierdzającą jej wykonanie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Procedury. 

4. Kontrola wewnętrzna przestrzegania zapisów Procedury oraz przepisów działu III rozdziału 
11a Ordynacji podatkowej może zostać również przeprowadzona w ramach bieżących 
obowiązków przez audytora wewnętrznego.  

5. Ponadto osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury wskazane w § 7 zobowiązane są 
do bieżącego wyjaśniania wątpliwości związanych z przestrzeganiem przepisów Procedury 
oraz przepisów działu III rozdziału 11a Ordynacji podatkowej z zewnętrznym doradcą 
podatkowym, co zapewnia zewnętrzną kontrolę wypełniania obowiązków. 

6. Niezależnie od czynności kontrolnych określonych powyżej, Uniwersytet może zlecić 
również przeprowadzenie zewnętrznego audytu przestrzegania zapisów Procedury oraz 
przepisów działu III rozdziału 11a Ordynacji podatkowej. Przeprowadzenie audytu zlecane 
jest w razie stwierdzenia takiej konieczności, z uwzględnieniem liczby stwierdzonych 
uzgodnień i schematów podatkowych.  

 
 
ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY: 
 

Załącznik Nr 1  
Wykaz stanowisk/funkcji, które w ramach wykonywanych obowiązków mogą zetknąć się  
ze zdarzeniami skutkującymi koniecznością stosowania przepisów działu III rozdziału 11a 
Ordynacji podatkowej  
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Załącznik Nr 2 
Oświadczenie o zwolnieniu promotora z tajemnicy zawodowej w zakresie informacji  
o schematach podatkowych 
 
Załącznik Nr 3 
Wzór postępowania promotora, wspomagającego i korzystającego w celu spełnienia 
obowiązków raportowania o schematach podatkowych  
 
Załącznik Nr 4 
Potwierdzenie zapoznania się z procedurami dotyczącymi raportowania schematów 
podatkowych 
 
Załącznik Nr 5 
Wzór notatki z okresowej weryfikacji przestrzegania przepisów działu III rozdziału 11a 
Ordynacji podatkowej oraz zapisów Procedury 
 
Załącznik Nr 6 
Ewidencja zdarzeń istotnych w zakresie raportowania schematów podatkowych 


