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I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Podstawa prawna 
 

Niniejsza Procedura określa zasady postępowania Uniwersytetu w zakresie realizacji 

obowiązków związanych z informowaniem o schematach podatkowych (Dział III, Rozdział 11a 

- art. 86a – 86o) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa oraz Dyrektywy 

Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 roku zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie 

obowiązkowej autonomicznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu 

do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (Dz.U.UE.L.2018.139.1). 
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§ 2 

Zakres Procedury 
 

1. Niniejsza Procedura określa stosowane w Uczelni zasady postępowania dotyczące 

realizacji obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych i obejmuje 

m.in.: 

1) określenie czynności lub działań 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 (zwaną dalej KAS) informacji o schematach 

podatkowych; 

5) określenie zasad upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu schematów 

podatkowych; 

6) określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych 

naruszeń przepisów z zakresu schematów podatkowych; 

7) określenie zasad kontroli wewnętrznej oraz audytu przestrzegania przepisów 

dotyczących schematów podatkowych oraz zasad postępowania określonych 

w wewnętrznej Procedurze. 

2. Niniejsza Procedura dotyczy i powinna być stosowana w odniesieniu do każdego 

uzgodnienia, które ma lub może mieć wpływ na obowiązki podatkowe Uczelni. 

3. Mając na względzie specyfikę działalności Uczelni, prawdopodobieństwo wystąpienia 

Uczelni w charakterze korzystającego ze schematu podatkowego jest najwyższe. 

Procedura zawiera opis obowiązków spoczywających na Uczelni jako korzystającym 

w zakresie, w jakim będzie otrzymywała, przygotowywała się do wdrażania, wdrażała lub 

dokonywała czynności służącej wdrożeniu uzgodnienia, które może być kwalifikowane 

jako schemat podatkowy. 

4. Nie można wykluczyć występowania Uczelni w roli promotora czy wspomagającego. 

Procedura zawiera również opis obowiązków spoczywających na Uczelni w takich 

przypadkach. 
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II. Status podmiotowy Uczelni na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej 
 

§ 3 
Określenie statusu Uczelni jako korzystającego 

 
Uniwersytet może występować w roli korzystającego wówczas gdy jest jemu udostępniane lub 

jest u niego wdrażane uzgodnienie lub gdy Uniwersytet przygotowuje się do wdrożenia 

uzgodnienia lub dokonuje czynności służących wdrożeniu takiego uzgodnienia. 

 
§ 4 

Status Uczelni jako kwalifikowanego korzystającego 
 

Dla zakresu obowiązku informowania o schematach podatkowych istotne jest spełnienie 

kryterium kwalifikowanego korzystającego, o którym mowa w art. 86a § 4 Ordynacji 

podatkowej. 

 
§ 5 

Określenie statusu Uczelni jako promotora 
 

1. Uniwersytet posiada status promotora w przypadku, gdy udostępnia, przygotowuje do 

wdrożenia lub wdraża schemat podatkowy na rzecz innych podmiotów, a schemat 

podatkowy został w całości lub w części wykreowany przez Uniwersytet. Uniwersytet 

posiada status promotora także w przypadku, gdy udostępnia schemat podatkowy 

podmiotowi trzeciemu wraz z własną rekomendacją, co do posłużenia się schematem lub 

rekomendacją, wyboru jednego z wariantów opisanych w udostępnionym schemacie 

podatkowym. 

2. Pracownicy mogą podejmować w ramach łączącego ich z Uczelnią stosunku prawnego 

czynności, które mogą skutkować uznaniem, że Uczelnia pełni rolę promotora. 

W szczególności, w zakresie czynności dokonywanych przez pracowników mieści się: 

1) udzielanie porad, opinii, wyjaśnień, w zakresie stosowania przepisów prawa 

podatkowego; 

2) proponowanie (oferowanie) uzgodnień i przekazywanie informacji o uzgodnieniach 

w jakiejkolwiek formie; 

3) udzielanie rekomendacji co do ukształtowania działań w przyszłości lub rekomendacji 

odnośnie do uzasadnienia podjętych w przeszłości decyzji podatkowych; 

4) udzielanie rekomendacji dokonujących porównania skutków podatkowych przyszłych 

działań, w szczególności tych, które mają na celu sugerowanie rozwiązań zmierzających 

do osiągnięcia korzyści podatkowej; 

5) podejmowanie czynności faktycznych lub prawnych umożliwiających wykonanie lub 

zmierzających do wykonania uzgodnienia, w tym również uczestnictwo we wdrażaniu 

uzgodnień u innego podmiotu i pomocy w czynnościach związanych z uzgodnieniem; 
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6) udzielanie bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób pomocy, wsparcia lub 

porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, 

udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia. 

3. Czynności wskazane w ust. 2 mogą być zlecane pracownikom w formie polecenia 

służbowego. Podjęcie czynności wskazanej w ust. 2 przez pracownika na podstawie 

polecenia służbowego nie zwalnia pracownika z wykonania obowiązków wynikających 

z Procedury oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 6 

Określenie statusu Uczelni jako wspomagającego 
 

1. Uniwersytet z uwagi na charakter prowadzonej działalności statutowej, przy zachowaniu 

staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, może udzielać, 

bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących 

opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub 

nadzorowania wdrożenia Uzgodnienia. 

2. W szczególności Uczelnia może wystąpić w charakterze wspomagającego w zakresie 

współpracy ze szpitalami klinicznymi, dla których jest organem nadzorującym.  

 

 

III. Czynności lub działania podejmowane w celu przeciwdziałania niewywiązywaniu się 

z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 

 
§ 7 

Osoby odpowiedzialne w Uczelni za wykonanie obowiązków wynikających z Procedury 
 

1. Rektor powołuje w Uczelni Zespół do spraw przeciwdziałania niewywiązywaniu się 

z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (zwanym dalej: 

Zespołem), w skład którego wchodzi minimum 10 członków.  

2. Członkami Zespołu są: 

1) Kanclerz; 

2) Kwestor / Zastępca Kwestora; 

3) Radca Prawny; 

4) przedstawiciel/e Pionu Prorektora ds. Osobowych i Rozwoju Kadry; 

5) przedstawiciel/e Pionu Prorektora ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych; 

6) przedstawiciel/e Pionu Prorektora ds. Nauki; 

7) przedstawiciel/e Pionu Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-

Gospodarczym; 

8) przedstawiciel/e Pionu Prorektora ds. Klinicznych; 

9) przedstawiciel/e Pionu Kanclerza, w tym przedstawiciel Działu Organizacyjno-

Prawnego; 

10) przedstawiciel/e Pionu Kwestora. 
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3. Za wykonywanie czynności wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie 

informowania o schematach podatkowych oraz z postanowień Procedury odpowiadają 

kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni, z uwzględnieniem zapisów § 8 Procedury. 

4. Zespół wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarza Zespołu. 

5. Kierownicy, o których mowa w ust. 3 zobowiązani są do: 

1) informowania o planowanych działaniach lub podejmowanych czynnościach, które 

mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Uniwersytetu; 

2) monitorowania zdarzeń prawnych mających miejsce w Uniwersytecie, jak również 

działań planowanych, w celu wyodrębnienia czynności, które mogą podlegać 

obowiązkom w zakresie raportowania o schematach podatkowych (uzgodnień); 

3) analizowania uzgodnień i kwalifikowania ich do: 

a) uzgodnień wpływających na obowiązki podatkowe Uniwersytetu – czyli takich, 

w których Uniwersytet będzie występować w roli korzystającego, 

b) uzgodnień, które zostały w całości lub w części wykreowane przez Uczelnię lub 

uzgodnień, które zostały przekazane przez Uniwersytet wraz z rekomendacją 

podjęcia działań wpływających na obowiązki podatkowe podmiotów trzecich – 

czyli takich, w których Uniwersytet może występować w roli promotora, 

c) uzgodnień, które nie wiążą się z powstaniem obowiązków na gruncie przepisów 

dotyczących raportowania o schematach podatkowych; 

4) kontroli respektowania i stosowania postanowień Procedury przez podległych 

pracowników; 

5) dokonywania Zespołowi zgłoszeń możliwości wystąpienia schematów podatkowych. 

6. Kierownik jednostki organizacyjnej Uczelni, jeżeli w ramach realizowanych czynności 

stwierdzi, że w jego ocenie Uzgodnienie spełnia przesłanki uznania go za Schemat 

podatkowy, zobowiązany jest zgłosić to uzgodnienie Zespołowi, w terminie 3 dni licząc od 

zdarzenia, które rozpoczyna bieg terminu do złożenia informacji o Schemacie podatkowym 

przez Uczelnię.  

7. Zgłoszenie Uzgodnienia następuje drogą elektroniczną na adres: schematy.mdr@umlub.pl 

zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 wraz z wypełnioną Ankietą określającą 

kryteria głównej korzyści oraz cechy rozpoznawcze stanowiącą Załącznik nr 2 do Procedury. 

8. Przewodniczący Zespołu po wpłynięciu kompletnego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, 

zarządza odbycie posiedzenia Zespołu, którego przedmiotem jest analiza zgłoszenia pod 

kątem dokonana oceny, czy przedmiotowe uzgodnienie spełnia przesłanki schematu 

podatkowego. Dla ważności rozstrzygnięć Zespołu wystarczającym jest uczestnictwo na 

posiedzeniu minimum 5 członków w tym przedstawiciela Pionu, którego zgłoszenie 

dotyczy.  

9. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikowania się na 

odległość.  

10. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia bezwzględną większością głosów. W przypadku równej 

liczby głosów głos decydujący ma Przewodniczący Zespołu. 

mailto:schematy.mdr@umlub.pl
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11. Zespół może wzywać pracowników do składania wyjaśnień.  

12. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia samodzielnie.  

13. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 12 Zespół ma prawo zwracać się z prośbą o wsparcie 

w merytorycznej ocenie, czy dane Uzgodnienie spełnia przesłanki schematu podatkowego 

do zewnętrznych doradców, w szczególności doradców podatkowych. Opinia 

zewnętrznego doradcy nie jest wiążąca dla Zespołu.  

14. Zespół podejmuje rozstrzygnięcie w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, 

o którym mowa w ust. 7, za wyjątkiem sytuacji gdy Uczelnia występuje w roli 

wspomagającego oraz:  

1) uzyskała od korzystającego lub promotora informację o nadaniu numeru NSP lub 

informację, że schemat podatkowy nie posiada numeru NSP – Zespół nie podejmuje 

działań; 

2) powzięła wątpliwość, że uzgodnienie stanowi schemat podatkowy – Zespół podejmuje 

działania określone w § 12 Procedury.  

15. W przypadku stwierdzenia, że uzgodnienie stanowi schemat podatkowy, Zespół 

podejmuje czynności związane przekazaniem Szefowi KAS informacji o schemacie 

podatkowym. 

16. W razie powzięcia wątpliwości, co do stosowania przepisów prawa podatkowego, 

w szczególności przepisów Ordynacji podatkowej, lub Objaśnień podatkowych z dnia 

31 stycznia 2019 r., albo innych aktów prawnych, Zespół uprawniony jest zainicjować 

wystąpienie przez Uczelnię z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 

o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. 

 
 

IV. Zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń 
przepisów z zakresu schematów podatkowych 

 
§ 8 

Obowiązki pracowników w zakresie przekazywania Zespołowi informacji o zdarzeniach, 
które potencjalnie mogą stanowić schemat podatkowy 

 
1. Pracownicy, o których mowa w niniejszym paragrafie, realizując obowiązki wynikające 

z Procedury dbają o należyte udokumentowanie ich wykonania i ewidencjonowanie na 

zasadach opisanych w Procedurze.  

2. Obowiązki pracowników polegają w szczególności na weryfikacji czy w odniesieniu do 

danych czynności (w tym umów/transakcji), działań lub decyzji wewnętrznych, istnieje 

ryzyko powstania uzgodnienia posiadającego co najmniej jedną: 

1) ogólną cechę rozpoznawczą lub 

2) szczególną cechę rozpoznawczą lub 

3) inną szczególną cechę rozpoznawczą. 
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3. W przypadku stwierdzenia, iż dane zdarzenie obejmuje uzgodnienie posiadające jedną 

z cech rozpoznawczych, pracownik zobowiązany jest niezwłocznie przekazać informację 

kierownikowi, będącemu jego bezpośrednim przełożonym służbowym, w celu dokonania 

przez kierownika dalszej oceny pod kątem obowiązku raportowania schematów 

podatkowych.  

4. Zgłoszenie dokonane kierownikowi, o którym mowa w ust. 3, powinno być dokonane drogą 

elektroniczną, na adres służbowej poczty elektronicznej kierownika. 

5. W przypadku stwierdzenia, iż niemożliwym jest dokonanie zgłoszenia kierownikowi (np. ze 

względu na jego nieobecność), pracownik zobowiązany jest dokonać tego zgłoszenia do 

Zespołu.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, zgłoszenie następuje drogą elektroniczną na adres: 

schematy.mdr@umlub.pl zgodnie z trybem określonym w § 7 ust. 6 i 7.  

 
§ 9 

Określenie potencjalnego schematu podatkowego 
 

1. Czynności podejmowane przez Uczelnię przy identyfikacji schematów podatkowych to: 

1) monitorowanie zdarzeń mających miejsce w Uczelni, jak również działań planowanych, 

w celu identyfikacji uzgodnień; 

2) identyfikacja uzgodnień, które potencjalnie mogą stanowić Schemat podatkowy; 

3) analiza, czy potencjalny schemat podatkowy stanowi schemat podatkowy, o którym 

informacja powinna zostać przekazana Szefowi KAS; 

4) ustalenie statusu Uczelni (czy Uczelnia w odniesieniu do konkretnego schematu 

podatkowego występuje jako promotor, korzystający czy wspomagający); 

5) ustalenie, czy występuje inny niż Uczelnia promotor, a jeśli tak, to czy ten promotor 

dokona zgłoszenia schematu podatkowego; 

6) określenie, na gruncie którego podatku (podatek dochodowy, podatek od towarów 

i usług lub inne) schemat podatkowy może generować korzyści podatkowe. 

2. Przy ustalaniu, czy uzgodnienie stanowi schemat podatkowy, o którym informacja powinna 

zostać przekazana Szefowi KAS, należy kierować się treścią przepisów Działu III Rozdziału 

11a Ordynacji podatkowej oraz Objaśnień. 

3. Szczególną uwagę należy zwracać w przypadku następujących zdarzeń, występujących 

w Uczelni, mogących stanowić uzgodnienie: 

1) wnoszenie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych (aporty) do spółek prawa 

handlowego; 

2) podział, połączenie, przekształcenie spółek, w których wspólnikiem jest Uczelnia; 

3) przeniesienie składników majątku; 

4) likwidacja spółek/fundacji/stowarzyszeń, które Uczelnia utworzyła lub w których 

uczestniczy; 

5) uzyskanie przez Uczelnię dywidendy, należności licencyjnych; 

6) czynności, których przedmiotem są prawa własności intelektualnej; 

mailto:schematy.mdr@umlub.pl
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7) czynności o charakterze bezpłatnym; 

8) zmiany stosowanych modelowych rozwiązań (wzorców) dotyczących umów najmu, 

dzierżawy, umów nienazwanych o podobnym charakterze; 

9) czynności wpływające na wysokość lub sposób określenia odliczenia podatku 

naliczonego (m.in. na wartości wskaźników proporcji, tj. tzw. prewspółczynnika lub 

współczynnika podatku VAT); 

10) czynności powodujące zmianę stawek podatku z wyższej na niższą; 

11) czynności wpływające na zakres korzystania ze zwolnień podatkowych; 

12) czynności wpływające na wysokość podatku pobieranego przez Uczelnię jako płatnika 

podatku dochodowego od osób fizycznych (np. stosowania kosztów uzyskania 

przychodów lub zwolnień z podatku); 

13) inne czynności, działania lub transakcje, których podstawowym lub jednym 

z podstawowych celów jest faktyczne obniżenie, niepowstanie czy odsunięcie w czasie 

zobowiązania podatkowego, powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo 

zawyżenie kwoty nadpłaty czy zwrotu podatku, brak obowiązku pobrania podatku jako 

płatnika. 

4. Powyższe przykładowe uzgodnienia wymienione w ust. 3, nie są automatycznie uznawane 

za schemat podatkowy, natomiast stanowią grupę uzgodnień, które powinny podlegać 

dokładnej analizie w oparciu o postanowienia Ordynacji podatkowej oraz Procedury. 

 

 
V. Środki podejmowane przez Uczelnię w celu właściwego wypełniania obowiązku 

przekazania informacji o schematach podatkowych 
 

§ 10 
Środki podejmowane przez Uczelnię  

1. Uczelnia zobowiązana jest do zgłoszenia udostępnienia, przygotowania do wdrożenia lub 

wdrożenia schematu podatkowego – jeśli informacja nie została przekazana Szefowi KAS 

przez promotora.  

2. Uczelnia zobowiązana jest do przekazania informacji o zastosowaniu schematu 

podatkowego.  

3. Uczelnia zobowiązana jest do przekazania zawiadomienia dotyczącego schematu 

podatkowego w sytuacji, gdy posiada status wspomagającego i powzięła wątpliwość, czy 

podejmuje się prac związanych ze schematem podatkowym podlegającym raportowaniu.  

4. Uczelnia zobowiązana jest do przekazania informacji o udostępnieniu schematu 

podatkowego standaryzowanego, zawierającej dane identyfikujące korzystającego, 

któremu udostępniła schemat podatkowy standaryzowany.  

5. Uczelnia zobowiązana jest do udokumentowania wewnętrznie zgłoszeń, o których mowa 

w ust. 1-4. 
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VI. Zasady wykonywania obowiązków Uczelni w zakresie przekazywania Szefowi KAS 
informacji o schematach podatkowych 

 
§ 11 

Zgłoszenie schematu podatkowego na formularzu MDR-1 
(Informacja o schemacie podatkowym) 

 
1. Uczelnia dokonuje samodzielnie zgłoszenia schematu podatkowego na formularzu 

urzędowym MDR-1 w przypadku, gdy: 

1) Uczelnia samodzielnie stworzy schemat podatkowy we własnym zakresie, bez udziału 

innych podmiotów (w szczególności promotorów); 

2) Uczelnia jest promotorem; 

3) Uczelnia posiadając status korzystającego, została poinformowana przez promotora, 

którego nie zwolniła z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej o obowiązku 

zgłoszenia schematu podatkowego, nawet jeżeli w ocenie Uczelni dane Uzgodnienie 

nie stanowi schematu podatkowego; 

4) Promotor nie poinformuje w terminie Uczelni o Numerze Schematu Podatkowego 

(zwanym dalej NSP) schematu podatkowego lub nie poinformuje Uczelni o tym, że 

schemat nie ma jeszcze nadanego NSP; 

5) Uczelnia posiadając status wspomagającego nie została poinformowana o NSP lub 

o braku NSP przez promotora lub korzystającego i jednocześnie dostrzegła lub 

powinna była dostrzec, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego jest 

wspomagającym, stanowi schemat podatkowy. 

2. Uczelnia dokonuje zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia pierwszego z następujących 

zdarzeń: 

1) udostępnienie Uczelni lub przez Uczelnię schematu podatkowego; 

2) po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego lub  

3) po dokonaniu pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego od 

następnego dnia po udzieleniu bezpośrednio przez Uczelnię lub za pośrednictwem 

innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do 

obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia 

schematu podatkowego. 

3. Podpisanie formularza MDR-1 następuje przez osoby uprawnione do reprezentacji Uczelni 

lub odpowiednio umocowanego pełnomocnika.  

4. Przekazanie informacji o schemacie podatkowym do Szefa KAS przeprowadza się wyłącznie 

przy wykorzystaniu Systemu zgłoszeniowego MDR.  

5. Szczegółowe zasady użytkowania Systemu zgłoszeniowego MDR zostały przedstawione 

w Podręczniku Użytkownika systemu MDR „Informowanie o schematach podatkowych 

MDR”, opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. 

6. Po przesłaniu informacji o schemacie Sekretarz Zespołu zobowiązany jest pobrać Urzędowe 

Poświadczenie Odbioru (zwane dalej UPO) oraz potwierdzenie nadania NSP a następnie 

wprowadzić dane do Ewidencji schematów podatkowych MDR stanowiącej Załącznik nr 4 

do Procedury. 
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7. Po otrzymaniu informacji o nadaniu NSP Sekretarz Zespołu informuje pisemnie wszystkich 

znanych korzystających o NSP, załączając potwierdzenie nadania NSP.  

 
§ 12 

Zgłoszenie schematu podatkowego na formularzu MDR-2 
(Zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego) 

 
1. Uczelnia składa na formularzu MDR-2 Szefowi KAS zawiadomienie dotyczące schematu 

podatkowego w sytuacji, gdy posiada status wspomagającego i powzięła wątpliwość, że 

uzgodnienie może stanowić schemat podatkowy podlegający raportowaniu. 

2. Przekazanie informacji o schemacie podatkowym do Szefa KAS przeprowadza się wyłącznie 

przy wykorzystaniu systemu zgłoszeniowego MDR.  

3. Formularz, o którym mowa w ust. 1 składa się w terminie 5 dni od dnia, w którym Uczelnia 

jako wspomagający, powzięła lub powinna była powziąć wątpliwość, że Uzgodnienie 

stanowi schemat podatkowy.  

4. Podpisanie formularza MDR-2 następuje przez osoby uprawnione do reprezentacji Uczelni 

lub odpowiednio umocowanego pełnomocnika.  

5. Szczegółowe zasady użytkowania Systemu zgłoszeniowego MDR zostały przedstawione 

w Podręczniku Użytkownika systemu MDR „Informowanie o schematach podatkowych”, 

opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.  

6. Po przesłaniu informacji o schemacie Sekretarz Zespołu zobowiązany jest pobrać UPO oraz 

wprowadzić do Ewidencji schematów podatkowych MDR stanowiącej Załącznik nr 4 do 

Procedury.  

 
§ 13 

Zgłoszenie schematu podatkowego na formularzu MDR-3 
(Informacja korzystającego o schemacie podatkowym) 

 
1. Uczelnia, składa na formularzu MDR-3 Szefowi KAS informację, że w danym okresie 

rozliczeniowym dokonała jakichkolwiek czynności, które są elementem schematu 

podatkowego lub uzyskiwała wynikającą z takiego schematu podatkowego korzyść 

podatkową.  

2. W terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje 

na adres mailowy schematy.mdr@umlub.pl informację o zastosowanych w tym okresie 

schematach podatkowych. 

3. W sytuacji, gdy korzystający dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek 

czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego 

korzyść podatkową Sekretarz Zespołu dokonuje zgłoszenia za okres rozliczeniowy 

(miesięczny/kwartalny/roczny), w którym zostały dokonane czynności będące elementem 

schematu podatkowego, w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu 

rozliczeniowego.  

4. Podpisanie formularza MDR-3 jest dokonywane przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

Uczelni.  

mailto:schematy.mdr@umlub.pl
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5. Przekazanie informacji o schemacie podatkowym do Szefa KAS przeprowadza się wyłącznie 

przy wykorzystaniu Systemu zgłoszeniowego MDR.  

6. Szczegółowe zasady użytkowania Systemu zgłoszeniowego MDR zostały przedstawione 

w Podręczniku Użytkownika systemu MDR „Informowanie o schematach podatkowych”, 

opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.  

7. Po przesłaniu informacji o schemacie Sekretarz Zespołu zobowiązany jest pobrać UPO oraz 

wprowadzić do Ewidencji schematów podatkowych MDR stanowiącej Załącznik nr 4 do 

Procedury.  

 
§ 14 

Zgłoszenie schematu podatkowego na formularzu MDR-4 
(Kwartalna informacja o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego) 

 
1. Uczelnia posiadając status promotora (lub wspomagającego) przekazuje szefowi KAS na 

formularzu MDR–4 informację o udostępnieniu schematu podatkowego 

standaryzowanego, zawierającą dane identyfikujące korzystającego, któremu udostępniła 

schemat podatkowy standaryzowany, wskazując zarazem numer NSP.  

2. Formularz MDR–4 Uczelnia przekazuje w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału, jeżeli 

w trakcie tego kwartału udostępniła korzystającemu schemat podatkowy standaryzowany.  

3. Podpisanie formularza MDR-4 następuje przez osoby uprawnione do reprezentacji Uczelni 

lub odpowiednio umocowanego pełnomocnika.  

4. Przekazanie informacji o Schemacie podatkowym standaryzowanym do Szefa KAS 

przeprowadza się wyłącznie przy wykorzystaniu Systemu zgłoszeniowego MDR.  

5. Szczegółowe zasady użytkowania Systemu zgłoszeniowego MDR zostały przedstawione 

w Podręczniku Użytkownika systemu MDR „Informowanie o schematach podatkowych”, 

opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.  

6. Po przesłaniu informacji o schemacie Sekretarz Zespołu zobowiązany jest pobrać UPO oraz 

wprowadzić do Ewidencji schematów podatkowych MDR stanowiącej Załącznik nr 4 do 

Procedury.  

 
 

V. Zasady przechowywania dokumentów oraz informacji 
 

§ 15 
Przechowywanie dokumentów i informacji 

 
1. Sekretarz Zespołu jest obowiązany realizować obowiązki w zakresie przechowywania 

dokumentów związanych z przekazywaniem Szefowi KAS informacji o schematach 

podatkowych. 

2. Sekretarz Zespołu obowiązany jest kontrolować prawidłowy i rzetelny obieg dokumentów, 

w tym prowadzić ewidencję zdarzeń istotnych w zakresie raportowania schematów 

podatkowych (Załącznik nr 3). 
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3. Wszystkie dokumenty związane z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych 

muszą być przechowywane w sposób zapewniający ich poufność oraz właściwe 

zabezpieczenie przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą. 

4. Dokumenty należy przechowywać albo w formie oryginałów albo ich uwierzytelnionych 

odpisów lub na powszechnie uznanych nośnikach danych, w tym jako elektroniczne wersje 

dokumentów oryginalnych lub dokumenty istniejące wyłącznie w wersji elektronicznej. 

5. Przechowywane są wszystkie dokumenty związane z weryfikacją oraz zgłoszeniem 

schematów podatkowych za pośrednictwem Systemu zgłoszeniowego MDR, zawierające 

odpowiednie adnotacje, w szczególności: 

1) wskazujące, że z dokumentem związany jest schemat podatkowy (wówczas należy 

dołączyć posiadane informacje o tym, czy i kto wykonał obowiązki w zakresie 

zaraportowania schematu oraz UPO, potwierdzenia nadania NSP oraz inne dokumenty 

otrzymane od organów podatkowych, lub promotora) albo  

2) wskazujące dokumenty potwierdzające nieudane próby przekazania informacji 

o schemacie podatkowym (np. zrzut ekranu, notatki sporządzone na tę okoliczność) 

albo  

3) wskazujące przyczyny, na podstawie których wykluczono, że uzgodnienie wynikające 

z dokumentu jest schematem podatkowym i przyczyny, jakie zaważyły na braku 

zgłoszenia schematu (w szczególności ocena Zewnętrznego doradcy – doradcy 

podatkowego). 

6. Osobą odpowiedzialną za przechowywanie dokumentów jest Sekretarz Zespołu. 

7. Obowiązek przechowywania dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie 

spoczywa na Uczelni przez okres 5 lat. 

 
 

VII. Zasady upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu schematów 
podatkowych 

 
§ 16 

Zaznajomienie pracowników z Procedurą 
 

1. Każdy pracownik jest obowiązany: 

1) zapoznać się z niniejszą Procedurą; 

2) stosować postanowienia Procedury w zakresie odpowiednim do zajmowanego przez 

tego pracownika stanowiska;  

3) w przypadku aktualizacji Procedury – zapoznać się ze zmianami. 

2. Procedura oraz jej aktualizacje są udostępniane pracownikom do zapoznania się zgodnie 

z zasadami obowiązującymi w Uczelni w zakresie udostępniania wewnętrznych procedur, 

dotyczących m.in. obowiązków pracowniczych. 
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§ 17 
Wsparcie merytoryczne oraz szkolenia z zakresu stosowania przepisów Ordynacji 

podatkowej dotyczących raportowania schematów podatkowych 
 

1. Zespół podejmuje niezbędne działania edukacyjne celem upowszechniania pomiędzy 

pracownikami i pogłębiania ich wiedzy z zakresu przepisów o raportowaniu schematów 

podatkowych, w szczególności upowszechnia wiedzę z zakresu identyfikacji schematów 

podatkowych.  

2. Członkowie Zespołu mogą wnioskować o organizację niezbędnych szkoleń z zakresu 

upowszechniania wiedzy o schematach podatkowych i kierować na te szkolenia 

pracowników Uczelni.  

3. Pracownicy zobowiązani są do udziału w bieżących szkoleniach organizowanych lub 

finansowanych przez Uczelnię z zakresu stosowania przepisów dotyczących schematów 

podatkowych.  

4. Każdy pracownik jest uprawniony do uzyskania od Zespołu wsparcia merytorycznego 

w zakresie funkcjonowania Procedury. Zapytania powinny być skierowane w formie 

elektronicznej na adres email schematy.mdr@umlub.pl. 

 
 

VIII. Kontrola wewnętrzna oraz audyt przestrzegania przepisów dotyczących schematów 
podatkowych oraz zasad postępowania określonych w wewnętrznej Procedurze oraz 

zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń 
przepisów z zakresu schematów podatkowych 

 
§ 18 

Bieżąca kontrola wewnętrzna i audyt 
 

1. W celu zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej 

dotyczących schematów podatkowych oraz niniejszej Procedury Zespół będzie dokonywał 

okresowej weryfikacji, czy były podejmowane czynności, które mogły być związane 

z udostępnieniem, wdrażaniem lub przygotowaniem do wdrożenia uzgodnień 

stanowiących schematy podatkowe.  

2. Każdy pracownik jest uprawniony do zgłaszania swoich uwag, wniosków, pomysłów 

służących poprawie oraz usprawnieniu funkcjonowania Procedury. Zgłoszenia powinny być 

dokonywane w formie elektronicznej poprzez e-mail na adres: schematy.mdr@umlub.pl.  

3. Zespół samodzielnie lub przy współpracy z zewnętrznymi doradcami dokonuje bieżącej 

weryfikacji praktyki stosowania prawa podatkowego w zakresie identyfikowania 

schematów podatkowych oraz związanych z nimi obowiązków.  

4. Procedura podlega okresowej weryfikacji i może być w dowolnym zakresie modyfikowana. 

Zespół w oparciu o wszelkie informacje i uwagi zgłaszane przez pracowników, o których 

mowa w niniejszej Procedurze, może wnioskować do Rektora o dokonanie modyfikacji 

Procedury.  

5. W przypadku stwierdzenia przez Zespół, że doszło do naruszenia obowiązków w zakresie 

raportowania schematów podatkowych, wynikających z postanowień niniejszej Procedury, 

mailto:schematy.mdr@umlub.pl
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przepisów Ordynacji podatkowej, Objaśnień czy innych aktów wykonawczych, Zespół 

zobowiązany jest podjąć działania zmierzające do usunięcia naruszenia przepisów prawa. 

 
§ 19 

Zgłaszanie przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z 
zakresu schematów podatkowych 

 
Każdy z pracowników w razie powzięcia wiedzy o naruszeniu Procedury lub powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie raportowania schematów podatkowych jest 

zobowiązany do powiadamiania o tym fakcie Zespół. Powiadomienie powinno nastąpić 

w formie elektronicznej poprzez e-mail na adres: schematy.mdr@umlub.pl. 

mailto:schematy.mdr@umlub.pl

