
ZARZl\DZENIE Nr ..zG4 G NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 22 lL?t-opaota.. 2019 r. 

w sprawie wspolnego identyfikowania i raportowania schematow podatkowych 
w miejskich jednostkach organizacyjnych i komorkach organizacyjnych 

Urz«(du Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy 
zdnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511,1571 
i 1815), art. 86b § 1 i 6, art. 86c § 1 i 2, art. 86d § 3, 4 i 5, art. 86f § 4, art. 86j § 1 oraz art. 861 
§ 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 
924,1018,1495,1520,1553,1556,1649,1655,1667, 1751, 1818, 1978 i 2020) oraz § 2 
rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu przesylania 
informacji 0 schemacie podatkowym za pomOCq srodk6w komunikacji elektronicznej 
(Dz. U. poz. 2534). 

zarz~dzam, co nast«(puje: 

§ 1. W celu realizacji obowiqzk6w dotyczqcych raportowania schemat6w 
podatkowych, zobowiqzujy kierownik6w miejskichjednostek organizacyjnych i kierownik6w 
kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi wymienionych w zalqczniku Nr 1 do 
zarzqdzenia, do identyfikowania i przekazywania informacj i 0 schematach podatkowych oraz 
o zdarzeniach wqtpliwych nieuznanych za schemat podatkowy na zasadach okreslonych 
w"Procedurze obiegu dokument6w i informacji w miejskich jednostkach organizacyjnych 
i kom6rkach organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi w celu realizacji obowiqzk6w 
dotyczqcych raportowania schemat6w podatkowych", zwanej dalej Procedurq MD R, 
stanowiqcej zalqcznik Nr 2 do zarzqdzenia. 

§ 2. 1. Powolujy Zesp61 MDR przy Wydziale Ksiygowosci w Departamencie Finans6w 
Publicznych Urzydu Miasta Lodzi do spraw zwiqzanych z raportowaniem schemat6w 
podatkowych otrzymanych od kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych, 
kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi w skladzie: 

1) Kierownik Zespolu 

2) Zastypca Kierownika Zespolu 

3-12) Czlonkowie Zespolu: 

- Malgorzata Dr6zdz 
Zastypca Dyrektora Wydzialu Ksiygowosci 
w Departamencie Finans6w Publicznych 
Urzydu Miasta Lodzi; 

- Beata Czernik 
Kierownik Oddzialu ds. Ewidencj i i Rozliczen 
Podatku V AT w Wydziale Ksiygowosci 
w Departamencie Finans6w Publicznych 
Urzydu Miasta Lodzi; 

- Teresa Markiewicz 
p.o. Kierownika Oddzialu Wydzialu Ksiygowosci 
w Departamencie Finans6w Publicznych 
Urzydu Miasta Lodzi; 



- Michal L yczek 
Dyrektor Wydzialu Finansowego 
w Departamencie Finansow Publicznych 
Urzydu Miasta Lodzi; 

- Ewa Merec 
p.o. Dyrektora Biura Nadzoru Wlascicielskiego 
w Departamencie Prezydenta 
Urzydu Miasta Lodzi; 

- Agnieszka Graszka 
Zastypca Dyrektora Wydzialu Zbywania 
i Nabywania Nieruchomosci 
w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem 
Urzydu Miasta Lodzi; 

- Agnieszka Dobrucka 
p.o. Zastypcy Dyrektora Wydzialu 
Dysponowaniem Mieniem 
w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem 
Urzydu Miasta Lodzi; 

- Radoslaw Gwadera 
Zastypca Dyrektora Centrum U slug W spolnych 
Oswiaty w Lodzi, 

- Katarzyna Morawska 
Zastypca Dyrektora Centrum U slug W spolnych 
w Lodzi, 

- Tamara Sagan 
Glowny Ksiygowy w Wydziale Finansowo
Ksiygowym w Miej skim Osrodku Pomocy 
Spolecznej w Lodzi; 

- Agnieszka Gladysz 
Glowny Specjalista w Oddziale Ksiygowosci 
ds. Ewidencji i Rozliczen Podatku VAT 
w Wydziale Ksiygowosci 
w Departamencie Finansow Publicznych 
Urzydu Miasta Lodzi; 

- Wieslawa Borowska 
Inspektor w Oddziale Ksiygowosci ds. Ewidencj i 
i Rozliczen Podatku V A T w Wydziale 
Ksiygowosci w Departamencie Finansow 
Publicznych Urzydu Miasta Lodzi. 

2. W pracach Zespolu MDR, poza osobami wymienionymi w ust. 1, na zaproszenie 
Kierownika Zespolu lub Zastypcy Kierownika Zespolu, mogq uczestniczyc inne osoby 
mogqce wniesc wklad w prace Zespolu MDR. 



§ 3. Zobowi'l-zujy Zesp61 MDR do przyjmowania odpowiednich, gotowych formularzy 
zgodnie z wzorem okreslonym w Procedurze MDR od kierownik6w miejskich jednostek 
organizacyjnych i kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi na zasadach 
okreslonych w Procedurze MDR oraz prowadzenia bazy MDR. 

§ 4. 1. Zobowi'l-zujy kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych oraz 
kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi wymienionych 
w za1'l-czniku Nr 1 do zarzqdzenia do zlozenia oswiadczenia zgodnie ze wzorem okreslonym 
w zalqczniku Nr 1 do Procedury MDR. 

2. W przypadku zmiany na stanowiskach kierownik6w miejskich jednostek 
organizacyjnych oraz kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi lub 
innych zmian organizacyjnych, zobowiqzujy nowych kierownik6w do zlozenia oswiadczenia, 
o kt6rym mowa w ust. 1 bezzwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni od objycia stanowiska 
kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej lub kierownika kom6rki organizacyjnej Urzydu 
Miasta Lodzi. 

3. Zobowiqzujy Zesp61 MDR do weryfikowania, przechowywania i aktualizacji 
oswiadczen, 0 kt6rych mowa w ust. 1 zlozonych przez kierownik6w miej skich j ednostek 
organizacyjnych oraz kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi 
wymienionych, odpowiednio w czysci I i II zalqcznika Nr 1 do zarzqdzenia, 

4. Zobowiqzujy Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi 
i Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej 
i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi do weryfikowania, przechowywania i aktualizacji oswiadczen, 
o kt6rych mowa w ust. 1 zlozonych przez kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych 
wymienionych, odpowiednio w czysci III zalqcznika Nr 1 do zarzqdzenia, 

5. Zobowiqzujy Dyrektora Centrum Uslug Wsp61nych Oswiaty w Lodzi do 
weryfikowania, przechowywania i aktualizacj i oswiadczen, 0 kt6rych mowa w ust. 1 
zlozonych przez kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych wymienionych 
w czysci IV zalqcznika N r 1 do zarzqdzenia. 

§ 5. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i kierownicy kom6rek 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi wymienionych w zalqczniku Nr 1 do zarzqdzenia, 
ponOSZq odpowiedzialnosc za przekazanie Zespolowi MDR gotowych formularzy zgodnie ze 
wzorem okreslonym w Procedurze MDR. 

§ 6. Zobowiqzujy kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych i kierownik6w 
kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi do przekazywania Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej informacji 0 schematach podatkowych w imieniu Miasta Lodzi 
wylqcznie za posrednictwem Zespolu MDR, chyba ze Procedura MDR stanowi inaczej. 

§ 7. Zobowi'l-zujy kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych i kierownik6w 
kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi do realizacji postanowien zawartych 
w Procedurze MDR oraz zapoznania podleglych im pracownik6w z tresciq Procedury MDR. 

§ 8. Za nieprzestrzeganie Procedury MDR przez miejskie jednostki organizacyjne lub 
kom6rki organizacyjne Urzydu Miasta Lodzi odpowiedzialnosc wynikajqcq z ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz odpowiedzialnosc kamo-skarbowq 
wynikaj qC'l- z ustawy z dnia 10 wrzesnia 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1958,2192,2193,2227 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 694,1520,1556,1694 i 1751), ponosi 
kierownik tej jednostki lub kom6rki organizacyjnej. 

§ 9. Zobowiqzujy kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych i kierownik6w 
kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, do skladania do Zespolu MDR, wniosk6w 



o aktualizacjy Procedury MDR, zwi,!-zanych ze zmianami w przepisach ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa lub zmianami w praktyce stosowania i wykladni 
przepis6w. 

§ 10. Wykonanie zarz,!-dzenia powierzam kierownikom miejskich jednostek 
organizacyjnych i kierownikom kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 11. Nadz6r nad wykonaniem zarz,!-dzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Lodzi. 

§ 12. Zarz,!-dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych 
i komorek organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi 

Lp. Nazwa podmiotu 

I KOMORKI ORGANIZACYJNE lJRZF;DlJ MIASTA LODZI 

1. Biuro KomunikaCJi Spolecznej i Dziedzictwa Lodzi, 90-926 L6di ul. Piotrkowska 104 

2. Biuro Nadzoru Wlascicielskiego, 90-926 L6di ul. Piotrkowska 104 

3. Biuro Prezydenta, 90-926 L6di ul. Piotrkowska 104 

4. Biuro Promocji i Nowych Medi6w, 90-926 L6di ul. Piotrkowska 104 

5 Biuro Rady Miejskiej, 90-926 L6di ul. Piotrkowska 106 

6. Biuro Rozwoju Gospodarczego i Wsp61pracy Mittdzynarodowej, 90-926 L6di ul. Piotrkowska 104a 

7. Biuro Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta, 90-926 L6di ul. Piotrkowska 104 

8. Biuro ds. Zarzqdzania Kadrami, 90-926 L6di ul. Piotrkowska 104 

9 Wydzial Prawny, 90-926 L6di ul. Piotrkowska 104 

10. Wydzial Zarzqdzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa, 90-447 L6di ul. Piotrkowska 175 

11 Biuro ds. Partycypacji Spolecznej, 90-430 L6di ul. Piotrkowska 115 

12. Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa, 92-326 L6di AI. Pilsudskiego 100 

13. Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych, 91-066 L6di ul. Zachodnia 47 

14. Wydzial Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami, 90-926 L6di ul. Piotrkowska 104 

15. Biuro Architekta Miasta, 90-430 L6di ul. Piotrkowska 113 

16. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytk6w, 90-430 L6di ul. Piotrkowska 113 

17. Biuro Strategii Miasta, 90-430 L6di ul. Piotrkowska 113 

18. Biuro InZyniera Miasta, 90-430 L6di ul. Piotrkowska 113 

19. Biuro ds. Rewitalizacji, 90-447 L6di ul. Piotrkowska 171 

20. Wydzial ds. Zarzqdzania Projektami, 90-447 L6di 

21. Wydzial Urbanistyki i Architektury, 90-926 L6di ul. Piotrkowska 104 

22. Biuro Gospodarki Mieszkaniowej, 90-440 L6di ul. Piotrkowska 153 

23. Wydzial Dysponowania Mieniem, 90-926 L6di ul. Piotrkowska 104 

24. Wydzial Kultury, 90-926 L6di ul. Piotrkowska 102 

25. Wydzial Zbywania i Nabywania Nieruchomosci, 90-926 L6di ul. Piotrkowska 104 

26. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsument6w, 90-430 L6di ul. Piotrkowska 113 

27. Oddzial Ochrony Infonnacji Niejawnych, 90-926 L6di ul. Piotrkowska 104 

28. Geodeta Miejski, 90-113 L6di ul. Traugutta 21/23 

29. Biuro Promocji Zatrudnienia i Obslugi Dzialalnosci Gospodarczej, 93-590 L6di AI. Politechniki 32 

30. Wydzial Edukacji, 94-030 L6di ul. Krzemieniecka 2B 

31. Wydzial Gospodarki Komunalnej, 90-447 L6di ul. Piotrkowska 175 

32. Wydzial Sportu, 90-532 L6di ul. ks. Skorupki 21 

33. Biuro Audytu Wewntttrznego i Kontroli, 90-430 L6di ul. Piotrkowska 113 

34. Biuro Bezpieczenstwa Infonnacji i Ochrony Danych Osobowych, 93-590 L6di AI. Politechniki 32 

35 Wydzial Informatyki, 90-926 L6di ul. Piotrkowska 104 

36 Wydzial Organizacyjno-Administracyjny, 90-926 L6di ul. Piotrkowska 104 

37 Wydzial Praw Jazdy i Rejestracji Pojazd6w, 91-433 L6di ul. Smugowa 26a i 30/32 

38. Wydzial Spraw Obywatelskich, 90-113 L6di ul. Sienkiewicza 5 

39 Wydzial Techniczno-Gospodarczy, 90-926 L6di ul. Piotrkowska 104 

40. Wydzial Zam6wien Publicznych, 90-532 L6di ul. Ks. Skorupki 21 

41. Urzqd Stanu Cywilnego, 92-326 L6di AI. Pilsudskiego 100 

42. Oddzial ds. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, 91-065 L6di ul. Zachodnia 47 

43 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji, 90-133 L6di ul. Wierzbowa 49 

44. Wydzial Budzetu, 90-113 L6di ul. Sienkiewicza 5 

45. Wydzial Finansowy, 90-113 L6di lli. Sienkiewicza 5 

46. Wydzial Ksittgowosci, 91-065 L6di lli. Zachodnia 47 

II MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

1. L6dzki Zaklad Uslug Komllna1nych, 94-102 L6di lli. Nowe Sady 19 

2. Schronisko dla Zwierzqt, 91- 610 L6di lli. Marmurowa 4 

3. Miejski Osrodek Sportll i Rekreacji w Lodzi, 90-532 L6di lli. ks. Skorupki 21 

4. Centrum Swiadczen Socjalnych w Lodzi, 91-304 L6di ul. Urzednicza 45 

5. M iejski Zesp61 ZIobk6w w Lodzi, 91-063 L6di ul. Zachodnia 55a 

6. Straz Miejska w Lodzi, 90-119 L6di ul. Kilinskiego 81 

7 Lodzki Osrodek Geodezji, 90-113 L6di ul. Traugutta 21/23 

8. Zarzqd Dr6g i Transportu, 90 -447 L6di ul. Piotrkowska 173 

9. Zarzqd Zieleni Miejskiej, 94-303 L6di ul. Konstantynowska 8110 

10. Zarzqd Gospodarowania Odpadami, 93-469 L6di ul. Sanitariuszek 70172 

Zalqcznik Nr I 

do zarzqdzenia Nr ~l(0 /VIIIII9 

Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 22 l~ ~ 'topu.dQ.. 2019 r. 

~ymbol Forma organizacyjno-
jednostki prawna 

BKS kom6rka organizacyjna 

BNW kom6rka organizacvjna 

BPr kom6rka organizacyjna 

BPM kom6rka organizacyjna 

BRM kom6rka organizacyjna 

BRG kom6rka organizacyjna 

BRP kom6rka organizacyjna 

BZK kom6rka organizacyjna 

WPr kom6rka organizacyjna 

ZK kom6rka organizacyjna 

BPS kom6rka organizacyjna 

OSR kom6rka organizacyjna 

ZSS kom6rka organizacyjna 

ZKM kom6rka organizacyjna 

BAr kom6rka organizacyjna 

MKZ kom6rka organizacyjna 

BS kom6rka organizacyjna 

BIM kom6rka organizacyjna 

BR kom6rka organizacyjna 

ZPr kom6rka organizacyjna 

UA kom6rka organizacyjna 

BGM kom6rka organizacyjna 

OM kom6rka organizacyjna 

Kul kom6rka organizacyjna 

ZNN kom6rka organizacyjna 

MRK kom6rka organizacyjna 

OIN kom6rka organizacyjna 

GM kom6rka organizacyjna 

BPZ kom6rka organizacyjna 

Ed kom6rka organizacyjna 

GK kom6rka organizacyjna 

Spt kom6rka organizacyjna 

BAK kom6rka organizacyjna 

BBI kom6rka organizacyjna 

Inf kom6rka organizacyjna 

OA kom6rka organizacyjna 

PJR kom6rka organizacyjna 

SO kom6rka organizacyjna 

TG kom6rka organizacyjna 

ZP kom6rka organizacvjna 

USC kom6rka organizacyjna 

BHP kom6rka organizacyjna 

BE kom6rka organizacyjna 

Bd kom6rka organizacyjna 

Fn kom6rka organizacyjna 

Ksg kom6rka organizacyjna 

LZUK zaklad blldzetowy 
SdZ jednostka blldzetowa 

MOSiR jednostka blldzetowa 

CSS jednostka blldzetowa 

MZZ jednostka budzetowa 
SML jednostka budzetowa 

LOG jednostka budzetowa 

ZDiT jednostka budzetowa 

ZZM jednostka budzetowa 

ZGO jednostka budzetowa 



-~. 

11. Miejska Praeownia Urbanistyezna w Lodzi, 94-016 L6d± ul. Wilenska 53/55 MPU jednostka budzetowa 

12. Centrum Uslug W sp6lnyeh, 90-447 L6d± ul. Piotrkowska 171/173 CUW jednostka budzetowa 

13. Zarz'ld Inwestyeii Miejskieh, 90-447 L6d± ul. Piotrkowska 175 ZIM jednostka budzetowa 

14. Zarzqd Lokali Miejskieh, 90-514 L6d± al. Tadeusza Koseiuszki 47 ZLM jednostka budzetowa 

MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY SPOLECZNEJ, 

III PLACOWKI OPIEKlJNCZO - WYCHOWAWCZE ORAZ CENTRA ADMINISTRACYJNE DO OBSUJGI 
PLACOWEK OPIEKlJNCZO - WYCHOWA WCZYCH 

1. M iejski Osrodek Pomoey Spoleeznej w Lodzi, 90-012 L6d± ul. Kilinskiego 102/1 02a / * 1 / MOPS jednostka budzetowa 

2. 200m Pomoey Spoleeznej w Lodzi, 90-640 ul. 28-go Pulku Strzelc6w Kaniowskieh 32 2DPS jednostka budzetowa 

3. 5 Dom Pomoey Spoleeznej w Lodzi, 93-278 L6d± ul. Podg6rna 2/14 5DPS jednostka budzetowa 

4 6 Dom Pomoey Spoleeznej w Lodzi, 91-836 L6d± ul. Zlotnieza 10 6DPS jednostka budzetowa 

5. Dom Pomoey Spoleeznej w Lodzi, 91-324 L6d± ul. Sierakowskiego 65 DPSI jednostka budzetowa 

6 Dom Pomoey Spoleeznej w Lodzi, 91-232 L6d± ul. Spadkowa 4/6 DPSII jednostka budzetowa 
Dom Pomoey Spoleeznej "Dom Kombatanta" im. Majora Eugeniusza Gedymina Kaszynskiego "Nurta" w Lodzi, 91-480 DPS"DK" 

7. L6d± ul. Przyrodnieza 24/26 jednostka budzetowa 

8. Dom Pomoey Spoleeznej " Wl6kniarz" im. lana Pawla II w Lodzi, 94-017 L6dz uL Krzemienieeka 7/9 DPS"WL" jednostka budzctowa 

9 Dom Pomoey Spoleeznej " Pogodna lesien w Lodzi", 91-503 L6d± ul. Dojazdowa 5/7 DPS"Plw L" jednostka budzctowa 

10. Dom Pomoey Spoleeznej w Lodzi, 91-142 ul. Rojna 15 DPSIII jednostka budzetowa 

11. 300m Pomoey Spoleeznej w Lodzi, 93-345 L6d± ul. Paradna 36 3DPS jednostka budzetowa 

12. Centrum Rehabilitaeyjno-Opiekuneze - Dom Pomoey Spoleeznej w Lodzi, 92-338 L6d± ul. Przybyszewskiego 255/267 CRO-DPS jednostka budzetowa 

13. Dom Pomoey Spoleeznej w Lodzi, 93-423 L6d± ul. Rudzka 56 DPSIV jednostka budzetowa 

14. Dom Pomoey Spoleeznej w Lodzi, 90-145 L6d± ul. Narutowieza 114 DPSV jednostka budzetowa 

15. Pogotowie OpickUlleze Nr 1 w Lodzi, 92-101 L6d± ul. Krokusowa 15/17 PONRI jednostka budzetowa 

16. Pogotowie Opiekuneze Nr 2 w Lodzi, 91-487 L6d± ul. Pawilonska 2/4 PONR2 jednostka budzetowa 

17. Dom Dzieeka Nr 1 w Lodzi, 91-224 L6d± ul. Aleksandrowska 123 DDzi.Nrl iednostka budzetowa 

18. Centrum Administraeyjne Nr I w Lodzi, 91-224 L6d± ul. Aleksandrowskiej 137 CA.Nrl jednostka budzetowa 

a Dom Dzieeka Nr 2 w Lodzi, 91-224 L6d± ul. Aleksandrowskiej 137 DDzi.Nr2 jednostka budzetowa 

b. Dom Dzieeka Nr lOw Lodzi, 90-061 L6d± ul. Nawrot 31 DDzi.NrIO jednostka budzetowa 

19. Dom Dzieeka Nr 3 "Sloneezna Polana" w Lodzi, 91- 485 L6d± ul. Sowinskiego 3 DDzi.Nr3 jednostka budzetowa 

20. Centrum Administraeyjne Nr 2 w Lodzi, 91-851 L6d± ul. Marysinska 100 CA.Nr2 jednostka budzetowa 
a. Dom Dzieeka Nr 4 w Lodzi, 91-851 L6d± ul. Marysinska 100 DDzi.Nr4 jednostka budzetowa 

b. Dom Dzieeka Nr II w Lodzi, 93-035 L6d± ul. W6lczanska 251 lok.2 u DDzi.Nrll jednostka budzetowa 
e. Dom Dzieeka Nr 12 w Lodzi, 93-035 L6d± ul. W6lczanska 251 10k. 4 u DDzi.Nr12 jednostka budzetowa 

21. Centrum Administraeyjne Nr 3 w Lodzi, 90-159 L6d± ul. Malaehowskiego 74 CA.Nr3 iednostka budzetowa 
a. Dom Dzieeka Nr 5 w Lodzi, 90-159 L6d± ul. Malaehowskiego 74 DDzi.Nr5 jednostka budzetowa 

b. Dom Dzieeka Nr 13 w Lodzi, 94-024 L6d± ul. Wygodna 20 DDzi.Nr13 jednostka budzetowa 
e. Dom Dzieeka Nr 14 w Lodzi, 90-613 L6d± ul. Gdanska 95 lok.4 DDzi.Nr14 jednostka budzetowa 

22. Centrum Administraeyjne Nr 4 w Lodzi, 93-030 L6d± ul. Bednarska 15 CA.Nr4 jednostka budzetowa 
a. Dom Dzieeka Nr 6 im. Stanislawa laehowieza w Lodzi, 93-030 L6d± ul. Bednarska 15 DDzi.Nr6 jednostka budzetowa 

b. Dom Dzieeka Nr 15 w Lodzi, 93-106 ul. Kilinskiego 206 DDzi.Nr15 jednostka budzetowa 
..,.., 
--'. Centrum Administraeyjne Nr 5 w Lodzi, 93-552 L6d± ul. Przyszkole 38 CA.Nr5 jednostka budzetowa 

a. Dom Dzieeka Nr 7 im. Stefana Zeromskiego w Lodzi, 93-552 L6d± ul. Przyszkole 38 DDzi.Nr7 jednostka budzetowa 

b. Dom Dzieeka Nr 16 w Lodzi, 93-552 L6d± ul. Brzozowskiego 3 DDzi.Nr16 jednostka budzetowa 

24. Dom Dzieeka Nr 9 Dom Mi~dzypokoleniowy Bednarska w Lodzi, 93-030 L6d± uL Bednarska 15 a DDzi.Nr9 jednostka budzetowa 

25. Dom Dzieeka dla Malyeh Dzieei w Lodzi, 94-226 L6d± ul. Druzynowa 3/5 DDzi.dMD jednostka budzetowa 

26. Dom Rodzinny "Cieehoeinska" w Lodzi, 93-459 L6d± ul. Cieehoeinska 10 DR"CIECHOCIN jednostka budzetowa 

27. Dom Rodzinny "Giewont" w Lodzi, 92-116 L6d± ul. Giewont 28a DR"GIEWONT" jednostka budzetowa 
/*1/ przy MOPS w Lodzi dziala Miejski Zesp61 do Spraw Orzekania 0 Niepelnosprawnosei w Lodzi, przy ul. Leezniezej 6 

IV MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - JEDNOSTKIOSWIATOWE 
1. Szkola Podstawowa nr lim. Adama Miekiewieza, 90-212 L6d± ul. dr Seweryna Sterlinga 24 SPOOl jednostka budzetowa 
2. Szkola Podstawowa nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego, 90-302 L6d± ul. Sienkiewieza 137/139 SP002 jednostka budzetowa 
3 Szkola Podstawowa nr 3 im. mjr. Henryka DobrzaIlskiego, 91-144 L6d± ul. Hareerzy Zatorowe6w 6 SP003 jednostka budzetowa 
4 Szkola Podstawowa nr 4 im. Komisji Edukaeji Narodowei, 92-332 L6d± al. Pilsudskiego 101 SP004 jednostka budzetowa 
5. Szkola Podstawowa nr 5, 93-193 L6d± ul. L~ezyeka 23 SP005 jednostka budzetowa 
6. Szkola Podstawowa nr 6, 94-064 L6d±, ul. Kusoeinskiego 116 SP006 jednostka budzetowa 
7. Szkola Podstawowa nr 7 im. Orl'lt Lwowskieh, 93-535 L6d± ul. Wiosenna I SP007 jednostka budzetowa 
8. Szkola Podstawowa nr 10 im. Wladyslawa Broniewskiego, 93-188 L6d± ul. Przybyszewskiego 15/21 SPOlO jednostka budzetowa 
9. Szkola Podstawowa nr 11 im. Marii Kownaekiei, 94-107 L6d± ul. Hufeowa 20 a SPOIl jednostka budzetowa 

10. Szkola Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki, 92-306 L6d± ul. Juliusza lurezynskiego 1/3 SPOl2 iednostka budzetowa 
11. Szkola Podstawowa nr 14 im. J6zefa Lompy, 90-301 L6d± ul. Wigury 8/10 SP014 iednostka budzetowa 
12. Szkola Podstawowa nr 19, 94-108 L6d± ul. Balonowa 1 SP019 iednostka budzetowa 
13. Szkola Podstawowa nr 23 im. Mari i Bohuszewiez6wny, 90-707 L6d± ul. Gdanska 16 SP023 iednostka budzetowa 
14. Szkola Podstawowa nr 24 im. Hanki Sawiekiei, 91-308 L6d± ul. Ciesielska 14 a SP024 jednostka budzetowa 
15. Szkola Podstawowa nr 30 im. Rotmistrza Witolda Pileekiego, 91-855 L6d± ul. Rysownieza 113 SP030 jednostka budzetowa 
16. Szkola Podstawowa nr 33 im. dr Stefana Kopeinskiego, 92-512 L6d± ul. Lermontowa 7 SP033 iednostka budzetowa 
17. Szkola Podstawowa nr 34 im.Wislawy Szymborskiei, 92-508 L6d± ul. Mieezyslawy Cwiklinskiej 9 SP034 iednostka budzetowa 
18 Szkola Podstawowa nr 35 im. Mariana Pieehala, 91-013 L6dz ul. Generala Tadeusza Kutrzeby 4 SP035 jednostka budzetowa 
19 Szkola Podstawowa nr 36, 90-734 L6d± ul. Plk.dr Stanislawa Wi~ekowskiego 35 SP036 jednostka budzetowa 
20. Szkola Podstawowa nr 37 im. Janusza Kusoeinskiego, 92-207 L6d± ul. Szpitalna 9/11 SP037 jednostka budzetowa 
21. Szkola Podstawowa nr 38 im. dr Henryka Jordana, 93-144 L6d± ul. Kroehmalna 21 SP038 jednostka budzetowa 
22. Szkola Podstawowa nr 40 im. Bohater6w Rewolueji 1905 r., 94-203 L6d± ul. Ksawerego Praussa 2 SP040 jednostka budzetowa 
23. Szkola Podstawowa nr 41 im. Kr61a Wladyslawa JagieHy, 94-003 L6d± ul. Raidowa 18 SP041 iednostka budzetowa 
24. Szkola Podstawowa nr 42 im. Stanislawa Stasziea, 93-552 L6d± ul. Przyszkole 42 SP042 jednostka budzetowa 
25. Szkola Podstawowa nr 44 im. prof. lana Molla, 94-054 L6d± ul. Kusoeinskiego 100 SP044 jednostka budzetowa 
26. Szkola Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki, 91-431 L6d± ul. Bojownik6w Getta Warszawskiego 3 SP045 jednostka budzetowa 
27 Szkola Podstawowa nr 46 im. l6zefa Chehnonskiego, 90-528 L6d± ul. Kpt. Pilota Franeiszka Zwirki 11/13 SP046 jednostka budzetowa 
28. Szkola Podstawowa nr 48 im. Stanislawa Moniuszki, 91-211 L6d± ul. Rydzowa 15 SP048 jednostka budzetowa 
29 Szkola Podstawowa nr 51 im. Stefana Linkego, 93-510 L6d± ul. Konstantego Ciolkowskiego II a SP051 iednostka budzetowa 



30 Szkola Podstawowa nr 54 im. Kornela Makuszynskiego, 91-050 L6di ul. Wr6bla 5 SP054 jednostka blldzetowa 

31. Szkola Podstawowa nr 55 im. Ellgeniusza Loka;skiego, 91-349 L6di ul. Antoniego Mackiewicza 9 SP055 ;ednostka blldzetowa 

32. Szkola Podstawowa nr 56 im. Bronislawa Czecha, 91-025 L6di ul. Turoszowska 10 SP056 jednostka budzetowa 

33. Szkola Podstawowa nr 58 im. Melchiora Wankowicza, 91-838 L6di ul. Mlynarska 42/46 SP058 jednostka blldzetowa 

34 Szkola Podstawowa nr 61 im. sw. Franciszka z Asyzu, 91-520 L6di ul. Ok6lna 183 SP061 ;ednostka budzetowa 

35. Szkola Podstawowa nr 64 im. Hansa Christiana Andersena 93-262 L6di ul. Anczyca 6 SP064 jednostka budzetowa 

36 Szkola Podstawowa nr 65 im. luliusza Slowackiego, 91-322 L6di ul. Po;ezierska 10 SP065 ;ednostka budzetowa 
37. Integracy;na Szkola Podstawowa nr 67 im. lanusza Korczaka, 94-050 L6di al. ks. kard. S. Wyszynskiego 86 ISP067 ;ednostka budzetowa 
38. Szkola Podstawowa nr 70 im. Stanislawa Wyspianskiego, 90-207 L6di ul. Rewoluc;i 1905 r. 22 SP070 ;ednostka budzetowa 
39. Szkola Podstawowa nr 71 im. Henryka Sienkiewicza, 91-134 L6di ul. Rojna 58 c SP071 ;ednostka budzetowa 
40. Szkola Podstawowa nr 79 im. L6dzkich Olimpi;czyk6w, 91-404 L6di lli. Pomorska 1381140 SP079 ;ednostka blldzetowa 
41. Szkola Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Lodzi, 91-762 L6di ul. Emilii Plater 28/32 SP081 ;ednostka budzetowa 
42. Szkola Podstawowa nr 83 im. Stanislawa lachowicza, 93-165 L6di lli. Podmiejska 21 SP083 jednostka blldzetowa 
43. Szkola Podstawowa nr 84, 91-213 L6di ul. Wici 16 SP084 ;ednostka blldzetowa 
44. Szkola Podstawowa nr 91 im. Leona Teligi, 91-078 L6di ul. Marcina Kasprzaka 45 SP091 ;ednostka blldzetowa 
45. Szkola Podstawowa nr 94,90-228 L6di ul. Zacisze 7/9 SP094 jednostka blldzetowa 
46 Szkola Podstawowa nr 101 im. lana Kochanowskiego, 91-464 L6di lli. Wsp61na 5/7 SP10l jednostka blldzetowa 
47. Szkola Podstawowa nr 109 im. Ludwiki Wawrzynskiej, 93-379 L6di ul. Pryncypalna 74 SP109 ;ednostka blldzetowa 
48. Szkola Podstawowa nr 110 im. Partyzant6w Ziemi L6dzkiej, 93-329 L6di ul. Zamkniyta 3 SPll0 jednostka blldzetowa 
49. Szkola Podstawowa nr 111, 90-252 L6di ul. Stefana laracza 44/46 SPIll jednostka blldzetowa 
50. Szkola Podstawowa nr 113 im. Adolfa Dygasinskiego, 93-010 L6di ul. Unicka 6 SP113 ;ednostka blldzetowa 
51. Szkola Podstawowa nr 116 im. Aleksego Rzewskiego, 91-231 L6di ul. Rata;ska 2/4 SP116 ;ednostka blldzetowa 
52. Szkola Podstawowa nr 120 illl. Konstytuc;i 3 Maja, 91-503 L6di ul. Centralna 40 SP120 jednostka budzetowa 
53. Szkola Podstawowa nr 122, 91-363 L6di ul. lesionowa 38 SP122 ;ednostka blldzetowa 
54 Szkola Podstawowa nr 125 im. lanusza Korczaka, 93-429 L6di ul. Dzwonowa 18/20 SP125 jednostka budzetowa 
55. Szkola Podstawowa nr 130 im. Marszalka l6zefa Pilsudskiego, 93-645 L6di ul. Gosciniec 1 SP130 ;ednostka blldzetowa 
56. Szkola Podstawowa nr 137 im. prof Aleksandra Kaminskiego, 94-042 L6di ul. Florecist6w 3 b SP137 jednostka blldzetowa 
57 Szkola Podstawowa nr 138 im. Leopolda Staffa, 93-479 L6di ul. sw. Franciszka z Asyzu 53 SP138 ;ednostka budzetowa 
58. Szkola Podstawowa nr 139 im. Wojska Polskiego, 92-116 L6di ul. Giewont 28 SP139 jednostka blldzetowa 
59. Szkola Podstawowa nr 141 im. gen. Mariusza Zaruskiego, 92-402 L6di ul. Zakladowa 35 SP141 ;ednostka budzetowa 

60. Szkola Podstawowa nr 142 im. Zawiszy Czarnego, 91-527 L6di ul. Lupkowa 6 SP142 ;ednostka budzetowa 

61. Szkola Podstawowa nr 143, 93-459 L6di ul. Kuinicka 12 SP143 ;ednostka budzetowa 

62 Szkola Podstawowa nr 149 im. Obronc6w Westerplatte, 93-219 L6di ul. Tatrzanska 69 a SP149 ;ednostka budzetowa 

63. Szkola Podstawowa nr 152 im. Elizy Orzeszkowej, 90-559 L6di lli. 28 Plllkll Strzelc6w Kaniowskich 52/54 SP152 ;ednostka blldzetowa 

64. Szkola Podstawowa nr 153 im. Mari i Sklodowskie;-Curie, 91-811 L6di ul. Obronc6w Westerplatte 28 SP153 jednostka budzetowa 

65. Szkola Podstawowa nr 160 im. Powstanc6w SI'lskich, 90-513 L6di ul. Andrze;a Struga 24 A SP160 jednostka budzetowa 

66 Szkola Podstawowa nr 162 im. lana Nowaka lezioranskiego, 93-321 L6di ul. Powszechna 15 SPI62 jednostka budzetowa 

67. Szkola Podstawowa nr 164 im. Andrze;a Frycza Modrzewskiego, 94-035 L6di ul. Walerego Wr6blewskiego 65 SPI64 jednostka budzetowa 

68. Szkola Podstawowa nr 166 im. 19 Stycznia, 91-037 L6di lli. Szamotulska 1/7 SP166 ;ednostka budzetowa 
69. Szkola Podstawowa nr 169 im. Marii D'lbrowskiei, 94-231 L6di ul. Napoleonska 7117 SPI69 jednostka blldzetowa 

70. Szkola Podstawowa nr 170 im. Anieli Krzywon, 90-038 L6di ul. Miedziana 113 SP170 ;ednostka budzetowa 
71. Szkola Podstawowa nr 172 im. Prof Stefana Banacha, 91-480 L6di ul. laskrowa 15 SPI72 jednostka budzetowa 

72. Szkola Podstawowa nr 173 im. I Dywizji Kosciuszkowskiej, 90-009 L6di ul. Sienkiewicza 46 SP173 jednostka budzetowa 

73. Szkola Podstawowa nr 174 im. lana Machulskiego, 93-259 L6di ul. Konstantego Iidefonsa Galczynskiego 6 SP174 ;ednostka budzetowa 

74 Szkola Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla, 90-202 L6di ul. Pomorska 27 SP175 ;ednostka budzetowa 

75. Szkola Podstawowa nr 182 im. TadeuszaZawadzkiego "Zoski", 91-103 L6di ul. Lanowa 16 SP182 ;ednostka budzetowa 

76. Szkola Podstawowa nr 184 im. Ludwika Warynskiego 91-496 L6di ul. Syrenki 19 a SP184 ;ednostka budzetowa 

77. Szkola Podstawowa nr 189 im. Wandy Zielenczyk, 93-213 L6di ul. luliusza Kossaka 19 SP189 jednostka blldzetowa 
78. Szkola Podstawowa nr 190 im. laroslawa Iwaszkiewicza, 93-154 L6di lli. Malczewskiego 37/47 SP190 jednostka budzetowa 

79. Szkola Podstawowa nr 193 im. Krzysztofa Kamila Baczynskiego, 93-221 L6di ul. Malej Piytnastki 1 SP193 jednostka budzetowa 

80 Szkola Podstawowa nr 199 im. luliana Tuwima, 92-504 L6di ul. Elsnera 8 SP199 ;ednostka budzetowa 

81. Szkola Podstawowa nr 204 im. Stefana Kardynala Wyszynskiego, 92-610 L6di ul. Gajcego 7/11 SP204 jednostka budzetowa 

82. Szkola Podstawowa nr 205 im. sw. ladwigi Kr610wej Polski, 92-482 L6di ul. D'lbr6wki 1 SP205 jednostka budzetowa 

83. Szkola Podstawowa nr 206, 91-496 L6di ul. Lozowa 9 SP206 ;ednostka budzetowa 

84. Przedszkole Specjalne nr 1, 91-015 L6di ul. Mahatmy Gandhiego 26 PSOOI jednostka budzetowa 
85. Przedszkole Miejskie nr 2, 93-426 L6di ul. Sygnalowa 1 PM002 jednostka budzetowa 

86. Przedszkole Miejskie nr 4,92-433 L6di ul. A. Kmicica 5 PM004 jednostka budzetowa 

87. Przedszkole Mie;skie nr 5, 90-428 L6di al. Kosciuszki 54 PM005 jednostka budzetowa 

88. Przedszkole Miejskie nr 7, 93-520 L6di ul. Smocza 4 PM007 jednostka budzetowa 

89. Przedszkole Mie;skie nr 8, 90-601 L6di ul. Zielona 21 PM008 jednostka budzetowa 

90. Przedszkole Mie;skie nr9, 91-717 L6di ul. Bracka 51a PM009 jednostka budzetowa 

91. Przedszkole M iejskie nr 12, 94-208 L6di ul. Danilowskiego 2 PM012 jednostka budzetowa 

92. Przedszkole Miejskie nr 13,90-722 L6di ul. Wiyckowskiego 10 PM013 jednostka budzetowa 
93 Przedszkole Miejskie nr 14,91-403 L6di ul. ks. Franciszka Lubeckiego 5 PM014 ;ednostka budzetowa 

94. Przedszkole Miejskie nr 15,90-036 L6di ul. Wysoka 28 PM015 jednostka budzetowa 

95. Przedszkole Mie;skie nr 16,91-363 L6di ul. lesionowa 33 PM016 ;ednostka budzetowa 

96. Przedszkole Miejskie nr 17 93-213 L6di ul. Kossaka 13 PM017 ;ednostka budzetowa 

97. Przedszkole M iejskie nr 18, 91-430 L6di ul. Hermana Konstadta 9 PM018 jednostka budzetowa 

98. Przedszkole Miejskie nr 20,93-347 L6di ul. St. Leszczynskie; 2 PM020 ;ednostka budzetowa 
99. Przedszkole Miejskie nr 22,91-051 L6di ul. Rybna 20 PM022 ;ednostka budzetowa 

100 Przedszkole Miejskie nr 23, 90-549 L6di ul. Zeromskiego 105 PM023 jednostka budzetowa 

101 Przedszkole Miejskie nr 26,93-319 L6di ul. Potulna 4 PM026 ;ednostka budzetowa 

102. Przedszkole Mie;skie nr 28,91-837 L6di ul. Rac;onalizator6w 5 PM028 jednostka budzetowa 

103. Przedszkole Mie;skie nr 30,91-211 L6di ul. Rydzowa 19 PM030 jednostka budzetowa 

104. Przedszkole Mie;skie nr 33, 91-817 L6di ul. Zielna 5 PM033 jednostka budzetowa 

105. Przedszkole Miejskie nr 34,93-180 L6di ul. Zarzewska 26/30 PM034 jednostka budzetowa 

106. Przedszkole M iejskie nr 35, 91-058 L6di ul. Zachodnia 16 a PM035 jednostka budzetowa 

107. Przedszkole Miejskie nr 36 Integracy;ne, 93-547 L6di ul. Ceramiczna 7/9 PM036 jednostka budzetowa 

108. Przedszkole Mie;skie nr 38,93-177 L6di ul. Stanislawa lachowicza 1 PM038 jednostka budzetowa 

109. Przedszkole Mie;skie nr 39,91-426 L6di ul. Wierzbowa 6 F PM039 jednostka budzetowa 

110. Przedszkole Miejskie nr 40,93-472 L6di ul. Uroczysko 17 PM040 jednostka budzetowa 

111. Przedszkole Miejskie nr 41,90-706 L6di ul. Gdanska 17119 PM041 jednostka budzetowa 

112. Przedszkole Miejskie nr 42,91-048 L6di ul. Gnieinienska 9 PM042 jednostka budzetowa 

113 Przedszkole Miejskie nr 43,91-039 L6di ul. Obornicka 6 PM043 jednostka budzetowa 

114. Przedszkole Miejskie nr 44,91-304 L6di ul. Sydziowska 18 a PM044 ;ednostka budzetowa 



115. Przedszkole Miejskie nr 45, 91-473 L6M ul dr Wladyslawa Biegailskiego 9 PM045 jednostka budzetowa 
116 Przedszkole Miejskie nr 47, 91-867l6di: ul Kazimierza Deczyilskiego 24 PM047 jednostka budzetowa 
117. Przedszkole Miejskie nr 48,91-134 l6di: ul Roina 29/31 PM048 iednostka budzetowa 
118 Przedszkole Miejskie nr 49,91-850 l6di: ul. Marysiilska 49 PM049 jednostka budzetowa 
119. Przedszkole M iejskie nr 50, 91-438 l6di: ul Boiownik6w Getta Warszawskiego 14 PM050 jednostka budzetowa 
120. Przedszkole Miejskie nr 52, 90-228 l6di: ul Zacisze 3/5 PM052 jednostka budzetowa 
121. Przedszkole M iejskie nr 53, 91-017 l6di: ul Marcina Kasprzaka 57 PM053 jednostka budzetowa 
122. Przedszkole Miejskie nr 54, 90-607 l6di: ul. W6lczailska 33 PM054 jednostka budzetowa 
123 Przedszkole Miejskie nr 55,94-047 L6di: al ks. kard. Stefana Wyszyilskiego 41 PM055 jednostka budzetowa 
124. Przedszkole Miejskie nr 56, 90-619l6di: ul kpt Stefana Pogonowskiego 71 PM056 jednostka budzetowa 
125. Przedszkole Miejskie nr 57,90-135 L6di:, ul. prez. G. Narutowicza 30 PM057 jednostka budzetowa 
126. Przedszkole Miejskie nr 63,92-002 l6di: ul Potokowa 15 PM063 jednostka budzetowa 
127. Przedszkole Miejskie nr 65,93-100 l6di: ul Stanislawa Przybyszewskiego 92 PM065 jednostka budzetowa 
128 Przedszkole Miejskie nr 66, 93-309l6di: ul GraZyny 34 PM066 jednostka budzetowa 
129. Przedszkole Miejskie nr 71, 90-206l6di: ul. Rewolucji 1905 r.19 PM07l jednostka budzetowa 
130. Przedszkole Miejskie nr 72, 93-009l6di: ul Unicka 4 PM072 jednostka budzetowa 
131. Przedszkole Miejskie nr 73, 91-012l6di: ul Mahatmy Gandhiego 3 PM073 jednostka budzetowa 
132. Przedszkole Miejskie nr 74,91-083 l6di: ul ks. Jana Dlugosza 28 a PM074 jednostka budzetowa 
133. Przedszkole Miejskie nr 75, 90-436l6di: al Tadeusza Kosciuszki 81 PM075 jednostka budzetowa 
134 Przedszkole Miejskie nr 76, 93-259l6di: ul Konstantego Ildefonsa Galczyilskiego 9 PM076 iednostka budzetowa 
135 Przedszkole Miejskie nr 77, 91-764l6di: ul Bracka 23 PM077 jednostka budzetowa 
136. Przedszkole Miejskie nr 81, 91-838l6di: ul Mlynarska 38 PM081 jednostka budzetowa 
137 Przedszkole Miejskie nr 83,92-328 l6di: ul Zbiorcza 3 PM083 jednostka budzetowa 
138. Przedszkole Miejskie nr 84, 90-133 l6di: ul Wierzbowa 40 PM084 jednostka budzetowa 
139. Przedszkole Miejskie nr 86, 93-430 l6di: ul Demokratyczna 61/63 PM086 jednostka budzetowa 
140 Przedszkole Miejskie nr 88, 93-503 l6di: ul Rogoziilskiego 4 PM088 jednostka budzetowa 
141. Przedszkole Miejskie nr 89, 93-510 L6di: ul Konstantego Ciolkowskiego 7 a PM089 jednostka budzetowa 
142. Przedszkole Miejskie nr 90, 93-124 l6di: ul plk Jana Kiliilskiego 228 PM090 jednostka budzetowa 
143. Przedszkole Miejskie nr 93,92-005 l6di: uL Wichrowa 1 a PM093 jednostka budzetowa 
144. Przedszkole Miejskie nr 97,91-492 l6di: ul .gen. J6zefa Bema 6 PM097 jednostka budzetowa 
145. Przedszkole Miejskie nr 99,90-363 l6di: uL Henryka Sienkiewicza 108 PM099 jednostka budzetowa 
146. Przedszkole Miejskie nr 100,90-265 l6di: ul Piotrkowska 44 PMIOO jednostka budzetowa 
147. Przedszkole Miejskie nr 101, 93-583l6di: uL Tadeusza Rejtana 10 PMIOI jednostka budzetowa 
148. Przedszkole Miejskie nr 102,93-142 l6di: uL Kolowa 31 PMI02 jednostka budzetowa 
149 Przedszkole Miejskie nr 105, 91-037 L6di: ul Szamotulska 9 PMI05 jednostka budzetowa 
150. Przedszkole Miejskie nr 106,93-533 l6di: uL Astronaut6w 17 PMI06 jednostka budzetowa 
151. Przedszkole Miejskie nr 107,92-235 l6di: uL J6zefa 19 PMI07 jednostka budzetowa 
152. Przedszkole Miejskie nr 109 z Oddzialami integracyjnymi, 91-350 l6di: uL .lana 6 PMI09 jednostka budzetowa 
153. Przedszkole Miejskie nr 110, 91-024l6di: uL Uniejowska 2 a PM110 jednostka budzetowa 
154. Przedszkole Miejskie nr 112, 94-029l6di: uL Wileilska 20 a PMI12 jednostka budzetowa 
155. Przedszkole Miejskie nr 114lntegracyjne, 91-754 l6di: ul Starosikawska 18 PM114 jednostka budzetowa 
156. Przedszkole Miejskie nr 115,91-117 l6di: uL Traktorowa 37 a PM115 jednostka budzetowa 
157. Przedszkole Miejskie nr 117, 93-248 l6di: uL Kadlubka 38 PM117 jednostka budzetowa 
158. Przedszkole Miejskie nr 118,93-256 l6di: ul Gabrieli Zapolskiej 54 PM118 jednostka budzetowa 
159. Przedszkole Miejskie nr 119,93-203 l6di: ul Lucjana Rydla 17 PM119 jednostka budzetowa 
160. Przedszkole Miejskie nr 120,91-201 l6di: ul Aleksandrowska 20 a PMI20 jednostka budzetowa 
161. Przedszkole Miejskie nr 121,91-013 l6di: uL Generala Tadeusz Kutrzeby 4 b PMI21 jednostka budzetowa 
162 Przedszkole Miejskie nr 122,93-540 l6di: uL B~dziilska 3 PMI22 jednostka budzetowa 
163. Przedszkole Miejskie nr 123, 91-134l6di: uL Rojna 24 PMI23 jednostka budzetowa 
164. Przedszkole Miejskie nr 124, 93-554l6di: ul. Cieszyilska 16 PMI24 jednostka budzetowa 
165. Przedszkole Miejskie nr 125,90-158 l6di: ul. Stanislawa Malachowskiego 14/20 PMI25 jednostka budzetowa 
166. Przedszkole Miejskie nr 126,93-253 L6di: ul Wladyslawa Broniewskiego 101/103 PMI26 jednostka budzetowa 
167. Przedszkole M iejskie nr 128, 91-144 L6di: al Harcerzy Zatorowc6w 2 PMI28 jednostka budzetowa 
168. Przedszkole M iejskie nr 129, 93-208 l6di: ul Tatrzailska 100 PMI29 jednostka budzetowa 
169. Przedszkole M iejskie nr 130, l6di: 93-224 ul. Podhalailska 18 PMI30 jednostka budzetowa 
170. Przedszkole Miejskie nr 131,93-272 L6di: ul Podg6rna 57 a PM131 jednostka budzetowa 
171. Przedszkole Miejskie nr 133,94-017 l6di: ul. Krzemieniecka 22 b PMI33 jednostka budzetowa 
172. Przedszkole Miejskie nr 137 Integracyjne, 93-217 L6di: ul Grota Roweckiego 6 PMI37 jednostka budzetowa 
173 Przedszkole Miejskie nr 138,90-030 L6di: uL Prz~dzalniana 40 PMI38 jednostka budzetowa 
174. Przedszkole Miejskie nr 139,91-158 l6di: ul. Lniana 21 PMI39 jednostka budzetowa 
175. Przedszkole Miejskie nr 140,91-033 l6di: ul. gen. Kazimierza Pulaskiego 12 PM140 jednostka budzetowa 
176. Przedszkole Miejskie nr 141,91-140 l6di: al Pasjonist6w 15 PM141 jednostka budzetowa 
177. Przedszkole Miejskie nr 142, 93-219l6di: ul. Jana Brzechwy 3 PM142 jednostka budzetowa 
178. Przedszkole Miejskie nr 143,91-350 l6di: ul Jana 18 PM143 jednostka budzetowa 
179. Przedszkole Miejskie nr 144,94-043 l6di: ul Olimpijska 6 PM144 jednostka budzetowa 
180. Przedszkole Miejskie nr 146,93-217 l6di: ul. Gustawa Morcinka 3 PMI46 jednostka budzetowa 
181 Przedszkole M iejskie nr 148, 91-211 L6di: ul Rydzowa 11 PM148 jednostka budzetowa 
182. Przedszkole Miejskie nr 149, 91-469l6di: uL Murarska 42 PM149 jednostka budzetowa 
183. Przedszkole M iejskie nr 151, 94-10 I l6di: ul. Narciarska 20/22 PMI51 jednostka budzetowa 
184 Przedszkole Miejskie nr 152,94-004 L6di: III Retkillska 78 PM152 jednostka budzetowa 
185. Przedszkole M iejskie nr 153, 91-310 l6di: ul. gen. Zygmunta Sierakowskiego 47 PMI53 jednostka budzetowa 
186. Przedszkole Miejskie nr 154,94-044 l6di: ul Przelajowa 21 PMI54 jednostka budzetowa 
187 Przedszkole Miejskie nr 155,93-149 l6di: ul Mazurska 47 PM155 jednostka budzetowa 
188. Przedszkole Miejskie nr 156, 93-219l6di: ul Tatrzailska 59 PM156 jednostka budzetowa 
189. Przedszkole Miejskie nr 159, 93-166l6di: ul. l'!czna 53 PM159 jednostka budzetowa 
190. Przedszkole Miejskie nr 160,91-850 l6di: uL Marysiilska 100 a PMI60 jednostka budzetowa 
191. Przedszkole Miejskie nr 163, 92-538l6di: ul. Stanislawa Czernika 1/3 PMI63 jednostka budzetowa 
192. Przedszkole Miejskie nr 164,92-511 LOdi: ul. Piotra Czajkowskiego 4 PM164 iednostka budzetowa 
193 Przedszkole Miejskie nr 165, 94-107 L6di: ul HlIfcowa 14 PMI65 jednostka budzetowa 
194 Przedszkole Miejskie nr 170,94-052 l6di: ul ks. Jerzego Popieluszki 13 a PM170 jednostka blldzetowa 
195 Przedszkole Miejskie nr 171, 92-524l6di: III Andrzeja Sacharowa 41 PMI7I jednostka budzetowa 
196. Przedszkole Miejskie nr 173,94-047 l6di: al ks. kard. Wyszyilskiego 62 PMI73 jednostka budzetowa 
197 Przedszkole Miejskie nr 174,94-054 L6di: ul. Jana Kusociilskiego 122 a PM174 jednostka budzetowa 
198 Przedszkole Miejskie nr 175,92-508 l6di: ul Mieczyslawy Cwikliilskiej 9 PMI75 jednostka budzetowa 
199. Przedszkole Miejskie nr 176,91-470 l6di: III Blacharska 21 PMI76 jednostka budzetowa 



200. Przedszkole Miejskie nr 183,92-544 L6dz uL Stanislawa Czernika 18 PMI83 jednostka budzetowa 
201. Przedszkole Miejskie nr 185,92-207 L6dz uL Szpitalna 13 PMI85 jednostka budzetowa 
202 Przedszkole Miejskie nr 192,93-322 L6dz uL Mieszczanska 15 PMI92 jednostka budzetowa 
203. Przedszkole Miejskie nr 19990-562 L6dz uL Lqkowa 13 PMI99 jednostka budzetowa 
204. Przedszkole Miejskie nr 200,93-323 LOdz uL Zamkniyta I PM200 jednostka budzetowa 
205. Przedszkole Miejskie nr 202,91-304 L6dz uL Sydziowska 8/10 PM202 jednostka budzetowa 
206. Przedszkole Miejskie nr 204,91-495 L6dz uL Sitowie 15 PM204 jednostka budzetowa 
207 Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddzialami Integracyjnymi, 92-512 L6dz uL Michala Lermontowa 7 PM206 jednostka budzetowa 
208. Przedszkole Miejskie nr 207,90-361 L6dz uL Piotrkowska 272 PM207 jednostka budzetowa 
209. Przedszkole Miejskie nr 208,90-613 L6dz uL Gdanska 84 PM208 jednostka budzetowa 
210. Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddzialami integracyjnymi, 94-058 LOdz uL Batalion6w Chlopskich 21 PM214 jednostka budzetowa 
211. Przedszkole M iejskie nr 215, 93-356 L6dz uL Budowlana 11/13 PM215 jednostka budzetowa 
212. Przedszkole Miejskie nr 218,92-306 L6dz uL Juliusza Jurczynskiego 1/3 PM218 jednostka budzetowa 
213. Przedszkole Miejskie nr 220,90-231 L6dz uL Stefana Jaracza 68 PM220 jednostka budzetowa 
214. Przedszkole M iejskie nr 221 Integracyjne, 93-281 LOdz aL Marsz. Rydza - Smiglego 38 PM221 jednostka budzetowa 
215. Przedszkole Miejskie nr 224,90-032 L6dz uL Kopcinskiego 54 PM224 jednostka budzetowa 
216. Przedszkole M iejskie nr 229, 92-613 L6dz uL Gliszczynskiego 3b PM229 jednostka budzetowa 
217. Przedszkole Miejskie nr 230,92-601 L6dz uL Przylesie 22 PM230 jednostka budzetowa 
218. Przedszkole Miejskie nr 231, 91-496 LOdz uL Syrenki 19 a PM231 jednostka budzetowa 
219. Przedszkole Miejskie nr 233,93-642 L6dz uL Kolumny 301 PM233 jednostka budzetowa 
220 Przedszkole Miejskie nr 234,92-413 LOdz uL Ziemowita 23 PM234 jednostka budzetowa 
221. Przedszkole Miejskie nr 235,91-358 L6dz uL Stawowa 28 PM235 jednostka budzetowa 
222. Przedszkole Miejskie nr 236,94-054 L6dz, uL Kusocinskiego 100 PM236 jednostka budzetowa 
223. Zesp61 Przedszkoli Miejskich nr 1,90-007 L6di, pL Komuny Paryskiej 2 ZPMI jednostka budzetowa 
224. Zesp61 Szkolno-Przedszkolny nr 1,94-017 L6di uL Krzemieniecka 24 a ZSZ-PI jednostka budzetowa 
225. Zesp61 Szkolno-Przedszkolny nr 2,92-720 L6di uL Jugoslowianska 2 ZSZ-P2 jednostka budzetowa 
226. Zesp61 Szkolno-Przedszkolny nr 3, 90-338 L6di, uL Przydzalniana 70 ZSZ-P3 jednostka budzetowa 
227. Zesp61 Szkolno-Przedszkolny nr 4,90-745 L6di, uL Pogonowskiego 27/29 ZSZ-P4 jednostka budzetowa 
228. Zesp61 Szkolno-Przedszkolny nr 5,93-334 L6di, uL Milionowa 64 ZSZ-P5 jednostka budzetowa 
229. Zesp61 Szkolno-Przedszkolny nr 6, 92-108 L6di, uL Janosika 136 ZSZ-P6 jednostka budzetowa 
230. PaIlstwowa Szkola Muzyczna I Stopnia im. Aleksandra Tansmana, 92-207 L6di uL Szpitalna 5/7 PSM I St. jednostka budzetowa 
231. Zesp61 Szk61 Specjalnych nr 2, 90-561 L6di uL Karolewska 30/34 ZSS2 jednostka budzetowa 
232. Szkola Podstawowa Specjalna nr 60,91-520 L6di uL Ok61na 181 SPS060 jednostka budzetowa 
233. Szkola Podstawowa Specjalna nr 105 im. Jacka Kuronia, 91-744 L6di uL mjr Henryka Sucharskiego 2 SPSI05 jednostka budzetowa 
234. Szkola Podstawowa Specjalna nr 128 im. Jana Brzechwy, 92-208 L6di uL Niciarniana 2 a SPS128 jednostka budzetowa 
235. Szkola Podstawowa Specjalna nr 145 przy Pogotowiu Opiekunczym Nr 1, 92-101 L6di uL Krokusowa 15/17 SPSI45 jednostka budzetowa 
236. Szkola Podstawowa Specjalna nr 146,91-738 L6di uL Sporna 36/50 SPSI46 jednostka budzetowa 
237. Szkoia Podstawowa Specjalna nr 168, 91-104 LOdi uL Plantowa 7 SPSI68 jednostka budzetowa 
238. Szkoia Podstawowa Specjalna nr 176, 90-056 LOdi uL prez. Franklina Roosevelta 11113 SPSI76 jednostka budzetowa 
239. Szkola Podstawowa Specjalna nr 194, 93-143 LOdi uL Siarczana 29/35 SPSI94 jednostka budzetowa 
240. Szkola Podstawowa Specjalna nr 20 I, 91-229 LOdi uL Aleksandrowska 159 SPS201 jednostka budzetowa 
241. Zesp61 Szk61 Zawodowych Specjalnych nr 2,91-836 L6di aL I Dywizji 16/18 ZSZS2 jednostka budzetowa 
242. Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr lim. Janusza Korczaka, 93-138 LOdi uL Siedlecka 7/21 SOSWI jednostka budzetowa 
243. Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. dr Henryka Jordana" Jordan6wka", 90-156 L6di uL Tkacka 34/36 SOSW3 jednostka budzetowa 

244. Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4,90-149 L6di uL Krzywickiego 20 SOSW4 jednostka budzetowa 
245. Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, im. mjr Hieronima Baranowskiego, 91-866 L6di uL Dziewanny 24 SOSW6 jednostka budzetowa 
246. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1,91-335 L6di uL Hipoteczna 3/5 PPPI jednostka budzetowa 
247. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2,91-360 L6di uL Motylowa 3 PPP2 jednostka budzetowa 
248. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, 90-019 L6di uL Dowborczyk6w 5 PPP3 jednostka budzetowa 
249. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, 92-332 L6di aL Pilsudskiego 101 PPP4 jednostka budzetowa 
250. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5, 90-552 LOdi uL Kopernika 40 PPP5 jednostka budzetowa 
251. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 93-008, L6di uL Rzgowska 25 PPP6 jednostka budzetowa 

252. 
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami 

SPPPDZ 
Rozwojo~ymi, 94-050 L6di aL ks. kard. Stefana Wyszynskiego 86 jednostka budzetowa 

253. Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii, 91-335 L6di uL Hipoteczna 3/5 SPWRiT jednostka budzetowa 
254. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Mlodziezy, 94-050 LOdi aL ks. kard. Stefana Wyszynskiego 86 PPPdM jednostka budzetowa 
255 Palac MlodzieZy im. Juliana Tuwima, 94-050 L6di aL ks. kard. Stefana Wyszynski ego 86 PM jednostka budzetowa 

256. Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii SOS nr 1,91-087 L6di uL Wapienna 24 a MOSI jednostka budzetowa 
257. Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii nr 2,91-232 L6di uL Spadkowa II MOS2 jednostka budzetowa 
258. Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii nr 3, 93-121 L6di uL Czystochowska 36 MOS3 jednostka budzetowa 
259 Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii nr 4,91-491 L6di uL Lucji 12/16 MOS4 jednostka budzetowa 
260. Mlodziezowy Osrodek Wychowawczy nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej, 91-008 L6di uL Drewnowska 151 MOW3 jednostka budzetowa 

261. Centrum Usiug Wsp61nych Oswiaty w Lodzi, 90-552 L6di uL Kopernika 36 CUWO jednostka budzetowa 
262. L6dzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego, 90-142 L6di uLdr Stefana Kopcinskiego 29 LCDNiKP jednostka budzetowa 

263. I Liceum Og61noksztalcqce im. Mikolaja Kopernika, 90-734 L6di uL plk. dr Stanislawa Wiyckowskiego 41 LOOI jednostka budzetowa 

264. II Liceum Og61noksztalqce im. prez. Gabriela Narutowicza, 90-031 L6di uL Nowa 11/13 L002 jednostka budzetowa 
265. III Liceum Og61noksztalqce im. Tadeusza Kosciuszki, 90-009 L6di uL Henryka Sienkiewicza 46 L003 jednostka budzetowa 
266. IV Liceum Og61noksztalcqce im. Emilii Sczanieckiej, 91-416 L6di uL Pomorska 16 L004 jednostka budzetowa 
267. VI Liceum Og61noksztalcqce im. Joachima Lelewela, 93-165 L6di uL Podmiejska 21 L006 jednostka budzetowa 
268. VIII Liceum Og61noksztalcqce im. Adama Asnyka, 90-225 L6di uL Pomorska 105 L008 jednostka budzetowa 
269. IX Liceum Og61noksztalcqce im. Jaroslawa Dqbrowskiego, 93-025 L6di uL Ignacego Paderewskiego 24 L009 jednostka budzetowa 

270. XI Liceum Og6lnoksztalcqce, 90-032 L6di, uL Kopcinskiego 54 LOll jednostka budzetowa 

271. XII Liceum Og61noksztalcqce im. Stanislawa Wyspianskiego, 91-409 L6di aL Karola Anstadta 7 LOl2 jednostka budzetowa 
272. XIII Liceum Og61noksztalcqce im. Marii Piotrowiczowej, 91-430 L6di uL Eliasza Chaima Majzela 4 LOI3 jednostka budzetowa 
273. XV Liceum Og61noksztalcqce im. Jana Kasprowicza, 91-204 L6di uL Traktorowa 77 LOl5 jednostka budzetowa 
274. XVIII Liceum Og61noksztalcqce im . .lydrzeja Sniadeckiego, 94-203 L6di uL Feliksa Perla II LOl8 jednostka budzetowa 
275. XX Liceum Og61noksztalcqce im . .luliusza Siowackiego, 93-558 L6di uL Obywatelska 57 L020 jednostka budzetowa 
276. XXI Liceum Og61noksztatcqce im. Boleslawa Prusa, 90-509 L6di uL Kopernika 2 L021 jednostka budzetowa 
277. XXIII Liceum Og61noksztalcqce im. ks. prof .l6zefa Tischnera, 92-301 LOdi aL Marsz . .l6zefa Pilsudskiego 159 L023 jednostka budzetowa 

278. XXIV Liceum Og61noksztalqce im. Marii Sklodowskiej-Curie, 91-850 L6di uL Marysinska 61/67 L024 jednostka budzetowa 
279. XXV Liceum Og61noksztalcqce im. Stefana Zeromskiego, 93-224 L6di uL Podhalanska 2 a L025 jednostka budzetowa 
280. XXVI Liceum Og61noksztalcqce im. Krzysztofa Kamila Baczynskiego, 94-029 L6di uL Wilenska 22 a L026 jednostka budzetowa 
281. XXIX Liceum Og61noksztatcqce im. hm. Janka Bytnara "Rudego", 90-147 L6di uL Aleksandra Zelwerowicza 38/44 L029 jednostka budzetowa 

282. XXX Liceum Og61noksztalcqce im. ks. bp. Ignacego Krasickiego, 91-039 L6di uL Obornicka 11/13 L030 jednostka budzetowa 



283. XXXI Liceum Og61noksztalcllce im. Ludwika Zamenhofa, 93-236 L6dz ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 4 L031 jednostka budzetowa 

284 XXXlII Liceum Og61noksztalcllce im. Armii Krajowei, 94-054 L6dz ul. Janusza Kusociilskiego 116 L033 jednostka budzetowa 

285. XXXIV Liceum Og6lnoksztalqce, 91-087 L6dz, ul. Wapienna 17 L034 jednostka budzetowa 

286. XLIV Liceum Og61noksztalcllce im. Antoniego Dobiszewskiego, 93-1 18 L6dz ul. Wadawa 22/24 L044 jednostka budzetowa 

287. Zesp61 Szk61 Og61noksztalcllcych nr I, 92-511 LOdz ul. Piotra Czajkowskiego 14 ZSOI jednostka budzetowa 

288. XLII Liceum Og61noksztalcllce im. Ireny Sendlerowej, 91-358 L6dz ul. Stawowa 28 L042 jednostka budzetowa 

289. XLIII Liceum Og6Inoksztalc~ce, im. Juliana Tuwima, 93-319 L6dz ul. Kr61ewska 13/15 L043 jednostka budzetowa 

290. XL VII Liceum Og6lnoksztalc~ce im. Stanislawa Staszica, 92-538 L6dz ul. Stanislawa Czernika 1/3 L047 jednostka budzetowa 

291. Zesp61 Szk61 Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wladyslawa Grabskiego, 91-008 L6dz ul. Drewnowska I 71 ZSETH jednostka budzetowa 

292. Zesp61 Szk61 Ekonomii i Uslug im. Natalii Gllsiorowskiej, 93-533 L6dz ul. Astronaut6w 19 ZSEiU jednostka budzetowa 
293. Zesp61 Szk61 Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego, 90-373 L6dz ul. Henryka Sienkiewicza 88 ZSG jednostka budzetowa 

294. Zesp61 Szk61 Ponadpodstawowych nr 5 im. kr61a Boleslawa Chrobrego, 91-008 L6dz ul. Drewnowska 88 ZSP5 jednostka budzetowa 

295. Zesp61 Szk61 Przemyslu Spozywczego im. Powstailc6w Wielkopolskich, 91-845 LOdz ul. Franciszkailska 137 ZSPS jednostka budzetowa 

296. Zesp61 Szk61 Samochodowych, 91-335 LOdz ul. Wojciecha Kilara 3/5 ZSS jednostka budzetowa 
297. Zesp61 Szk61 Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, 93-590 L6dz al. Politechniki 38 ZSPO jednostka budzetowa 

298. Zesp61 Szk61 Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika, 91-725 L6dz ul. Strykowska 10118 ZSE-I jednostka budzetowa 

299. Zesp61 Szk61 Przemyslu Mody im. Blogoslawionej Matki Teresy z Kalkuty, 93-161 L6dz ul. Adama Naruszewicza 35 ZSPM jednostka budzetowa 

300. Zesp61 Szk61 Geodezyjno-Technicznych im. Sybirak6w, 91-503 L6dz ul. Skrzydlata 15 ZSGT jednostka budzetowa 

301. Zesp61 Szk61 Budowlano-Technicznych im. dr. Stefana Kopciilskiego, 90-232 L6dz, ul. Stefana Kopciilskiego 5/11 ZSBT jednostka budzetowa 

302. Zesp61 Szk61 Techniczno-Infonnatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorailskiego, 93-502 L6dz al. Politechniki 37 ZSTI jednostka budzetowa 

303. Zesp61 Szk61 Poligraficznych im. Mikolaja Reja, 92-229 L6dz ul. Edwarda 41 ZSP jednostka budzetowa 

304. Zesp61 Szk61 Edukacji Technicznej im. Marszalka J6zefa Pilsudskiego, 91-212 LOdz ul. Warecka 41 ZSET jednostka budzetowa 

305. Zesp61 Szk61 Rzemiosla im. Jana Kiliilskiego, 91-022 L6dz ul. Zubardzka 2 ZSR jednostka budzetowa 

306. Zesp61 Szk61 Samochodowych i Mechatronicznych, 93-126 L6dz ul. Przybyszewskiego 73/75 ZSSiM jednostka budzetowa 

307. Technikum nr 3, 90-322 L6dz, ul. plk. Jana Kiliilskiego 1591163 T3 jednostka budzetowa 

308. Bursa Szkolna nr II, 91-008 L6dz ul. Drewnowska 153/155 BSII jednostka budzetowa 

309. Bursa Szkolna nr 12, 93-278 LOdz ul. Podg6rna 9/11 BSI2 jednostka budzetowa 

310. Szkolne Schronisko Mlodziezowe, 91-069 LOdz ul. Legion6w 27 SSM jednostka budzetowa 

311. Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lodzi, 90-542 L6dz, ul. Zeromskiego 115 CKZiU jednostka budzetowa 

312 Centrum Zaj~c Pozaszkolnych nr I, 91-818 L6dz ul. Zawiszy Czarnego 39 CZPI jednostka budzetowa 

313. Centrum Zajyc Pozaszkolnych nr 2, 93-490 L6dz ul. Sopocka 3/5 CZP2 jednostka budzetowa 
314. Centrum Zajyc Pozaszkolnych nr 3, 94-043 L6dz, ul. Olimpijska 9 CZP3 jednostka budzetowa 



Zalqcznik N r 2 
do zarzqdzenia Nr LG y G /VIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia.2.,~ 1.: b't~ J..CL 2019 r. 

Procedura obiegu dokumentow i informacji 
w miejskich jednostkach organizacyjnych 

i komorkach organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi 
w celu realizacji obowi~zkow dotycz~cych raportowania schematow podatkowych. 
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Rozdziall 
Przepisy ogolne 

§ 1. W zakresie realizacji obowi'lzk6w dotycz'lcych raportowania schemat6w 
podatkowych, nalezy stosowac niniejsze przepisy: 
1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924, 

1018,1495,1520,1553,1556,1649,1655,1667,1751, 1818, 1978 i 2020); 
2) ustawy z dnia 23 paidziemika 2018 r. 0 zmianie ustawy 0 podatku dochodowym od os6b 

fizycznych, ustawy 0 podatku dochodowym od os6b prawnych, ustawy - Ordynacja 
podatkowa oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 i 2500); 

3) rozporz'ldzenie Ministra Finans6w z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu 
przesylania informacji 0 schemacie podatkowym za pomoc'l srodk6w komunikacji 
elektronicznej (Dz. U. poz. 2534). 

§ 2. Ilekroc w Procedurze MDR jest mowa 0: 
1) ustawie 0 VAT - nalezy przez to rozumiec ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od 

towar6w i uslug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz 
z 2019 r. poz. 675,1018, 1495, 1520, 1751 i 1818); 

2) podatku VAT - nalezy przez to rozumiec podatek od towar6w i uslug w rozumieniu 
przepis6w ustawy 0 V AT; 

3) ustawie 0 PIT - nalezy przez to rozumiec ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 0 podatku 
dochodowym od os6b fizycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, 1358, 1394, 1495, 1622, 
1649, 1655, 1726, 1751, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978 i 2020); 

4) podatku PIT - nalezy przez to rozumiec podatek dochodowy od os6b fizycznych 
w rozumieniu przepis6w ustawy 0 PIT; 

5) ustawie 0 eIT - nalezy przez to rozumiec ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 0 podatku 
dochodowym od os6b prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 1018, 1309, 1358, 1495, 
1571,1572,1649,1655,1751,1798,1978 i 2020); 

6) podatku eIT - nalezy przez to rozumiec podatek dochodowy od os6b prawnych 
w rozumieniu przepis6w ustawy 0 eIT; 

7) ustawie 0 pee - nalezy przez to rozumiec ustawy z dnia 9 wrzesnia 2000 r. 0 podatku od 
czynnosci cywilnoprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1519 i 1901); 

8) podatku pee - nalezy przez to rozumiec podatek od czynnosci cywilnoprawnych 
w rozumieniu przepis6w ustawy 0 pee; 

9) ustawie 0 podatkach lokalnych - nalezy przez to rozumlec ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170); 

10) WHT - nalezy przez to rozumiec zryczaltowane podatki dochodowe od os6b fizycznych 
i prawnych, pobierane przez platnik6w, kt6rzy maj'l miejsce zamieszkania, siedziby lub 
tzw. zagraniczny zaklad w pailstwie, gdzie powstaje doch6d; 

11) Ordynacji podatkowej - nalezy przez to rozumiec ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Ordynacja podatkowa; 

12) Miescie Lodzi - nalezy przez to rozumiec L6di - Miasto na prawach powiatu; 
13) miej skiej j ednostce organizacyj nej - nalezy przez to rozumiec j ednostky organizacyj n'l, 

(zaklad budzetowy) dzialaj'lc'l w sektorze finans6w publicznych, utworzon'l przez Miasto 
L6di w celu realizacji jego zadail i niebyd'lc'l sp61ka prawa handlowego; 

14) kom6rce organizacyjnej - nalezy przez to rozumiec wydzial, r6wnorzydn'l kom6rky 
organizacyjn'l 0 innej nazwie lub samodzieln'l kom6rky organizacyjn'l Urzydu Miasta 
Lodzi; 

15) kierowniku miejskiej jednostki organizacyjnej - nalezy przez to rozumiec kierownika 
jednostki organizacyjnej, (zakladu budzetowego) dzialaj'lcej w sektorze finans6w 
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publicznych, utworzonej przez Miasto Lodz w celu realizacji jego zadan i niebydqcej 
spolkq prawa handlowego; 

16) kierowniku komorki organizacyjnej - nalezy przez to rozumiec dyrektora wydzialu lub 
rownorzydnej komorki organizacyjnej 0 innej nazwie lub kierownika samodzielnej 
komorki organizacyjnej Urzydu Miasta Lodzi; 

17) CUWO - nalezy przez to rozumiec Centrum Uslug Wspolnych Oswiaty w Lodzi; 
18) kierowniku CUWO - nalezy przez to rozumiec Dyrektora Centrum Uslug Wspolnych 

Oswiaty w Lodzi; 
19) upowaznionym pracowniku - nalezy przez to rozumiec wyznaczonq przez kierownika 

miejskiej jednostki organizacyjnej, komorki organizacyjnej lub Prezydenta Miasta Lodzi 
osoby, ktorej zadaniem jest przygotowywanie i/lub przekazywanie Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej informacji 0 schematach podatkowych w imieniu danej 
miejskiej jednostki organizacyjnej lub Miasta Lodzi; 

20) zespole MDR - nalezy przez to rozumiec zespol powolany przy Wydziale Ksiygowosci 
w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi, ul. Zachodnia 47, 
91-065 Lodz, w skladzie wskazanym w § 2 ust. 1 zarzqdzenia; 

21) procedurze MDR - nalezy przez to rozumiec "Procedury obiegu dokumentow i informacji 
w miejskich jednostkach organizacyjnych i komorkach organizacyjnych Urzydu Miasta 
Lodzi w celu realizacji obowiqzkow dotyczqcych raportowania schematow 
podatkowych" ; 

22) komunikacie MF - nalezy przez to rozumiec zawartq w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie podmiotowej urzydu obslugujqcego ministra do spraw finansow publicznych 
prezentacjy struktur logicznych postaci elektronicznej informacji i zawiadomien, 
o ktorych mowa wart. 86b § 1 i 6, art. 86c § 1 i 2, art. 86d § 3, 4 i 5, art. 86f § 4 oraz 
art. 86j § 1 Ordynacji podatkowej; 

23) UPO - nalezy przez to rozumiec Urzydowe Potwierdzenie Odbioru potwierdzajqce 
zlozenie dokumentu w formie elektronicznej; 

24) NSP - nalezy przez to rozumiec Numer Schematu Podatkowego; 
25) uzgodnieniu - nalezy przez to rozumiec czynnosc lub zespol powiqzanych ze sobq 

czynnosci, w tym czynnosc planowanq lub zespol czynnosci planowanych, ktorych co 
najmniej jedna strona jest podatnikiem lub ktore majq lub mogq miec wplyw na powstanie 
lub niepowstanie obowiqzku podatkowego; 

26) schemacie podatkowym - nalezy przez to rozumiec uzgodnienie, ktore: 
a) spelnia kryterium glownej korzysci oraz posiada ogolnq cechy rozpoznaWCZq, 
b) posiada szczegolnq cechy rozpoznaWCZq, lub 
c) posiada innq szczegolnq cechy rozpoznawczq; 

27) ogolnej cesze rozpoznawczej - nalezy przez to rozumiec wlasciwosc uzgodnienia 
polegajqcq na tym, ze spelniony jest, co najmniej jeden z ponizszych warunkow: 
a) promotor lub korzystajqcy zobowiqzali siy do zachowania w poufnosci wobec osob 

trzecich, w szczegolnosci wobec innych korzystajqcych, promotorow lub organow 
podatkowych, sposobu, w jaki uzgodnienie pozwala na uzyskanie korzysci 
podatkowej, 

b) promotor uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia, ktorego wysokosc 
uzaleznionajest od wysokosci korzysci podatkowej wynikajqcej z uzgodnienia, 

c) promotor uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia uzaleznionego od uzyskania 
korzysci podatkowej wynikajqcej z uzgodnienia lub zobowiqzal siy do zwrotu 
wynagrodzenia lub jego cZysci, w przypadku, gdy korzysc podatkowa nie powstanie 
lub powstanie w wysokosci nizszej, niz zakladano, 
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d) dokonywane w ramach uzgodnienia czynnosci opierajq siy na znacznie ujednoliconej 
dokumentacji alba przyjmujq znacznie ujednoliconq formy, kt6re nie wymagajq 
istotnych zmian w celu wdrozenia schematu u wiycej niz jednego korzystajqcego, 

e) podejmowane Sq celowe czynnosci dotyczqce nabycia sp61ki przynoszqcej straty, 
zaprzestania g16wnej dzialalnosci takiej sp61ki i wykorzystywania strat takiej sp61ki 
w celu zmniejszenia zobowiqzan podatkowych, w tym poprzez przeniesienie tych strat 
do podmiotu na terytorium innego panstwa lub przyspieszenie wykorzystania tych 
strat, 

f) dochodzi do zmiany kwalifikacji dochod6w (przychod6w) do innego zr6dla dochod6w 
(przychod6w) lub zmiany zasad opodatkowania, kt6rych skutkiem jest faktycznie 
nizsze opodatkowanie, zwolnienie lub wylqczenie z opodatkowania, 

g) czynnosci prowadzq do okryznego obiegu srodk6w pieniyznych poprzez 
zaangazowanie podmiot6w posredniczqcych niepelniqcych istotnych funkcji 
gospodarczych, lub dzialan, kt6re wzajemnie siy znOSZq lub kompensujq lub prowadzq 
do uzyskania stanu identycznego lub zblizonego do stanu istniejqcego przed 
dokonaniem tych czynnosci alba majq inne podobne cechy, 

h) obejmuje ono podlegajqce zaliczeniu do koszt6w uzyskania przychod6w 
transgraniczne platnosci pomiydzy podmiotami powiqzanymi, a w panstwie miej sca 
zamieszkania, siedziby lub zarzqdu odbiorcy: 
- nie naklada siy podatku dochodowego od os6b prawnych lub pobiera siy podatek 

dochodowy od os6b prawnych wedlug stawki zerowej lub stawki mniejszej niz 
5%, 

- platnosci te korzystajq z calkowitego zwolnienia lub objyte Sq preferencyjnymi 
zasadami opodatkowania, 

i) korzystajqcy zobowiqzal siy, ze w przypadku wdrozenia uzgodnienia bydzie 
wsp61pracowal z promotorem, kt6ry udostypnil uzgodnienie, alba zaplaci 
promotorowi wynagrodzenie lub odszkodowanie, 

j) promotor lub korzystajqcy faktycznie respektujq, co najmniej jedno z zobowiqzan 
wskazanych w lit. b i c, 

k) na podstawie istniejqcych okolicznosci nalezy przyjqc, ze rozsqdnie dzialajqcy 
promotor lub korzystajqcy, do kt6rych nie stosowalyby siy obowiqzki przewidziane 
w przepisach niniejszego rozdzialu, chcieliby, zeby co najmniej jedno ze zobowiqzan 
wskazanych w lit. a-c bylo faktycznie respektowane; 

28) szczeg6lnej cesze rozpoznawczej, nalezy przez to rozumiec wlasciwosc uzgodnienia 
polegajqcq na tym, ze spelniony jest, co najmniej jeden z ponizszych warunk6w: 
a) obejmuje ono podlegajqce zaliczeniu do koszt6w uzyskania przychod6w 

transgraniczne platnosci pomiydzy podmiotami powiqzanymi oraz: 
- odbiorca platnosci nie rna miej sca zamieszkania, siedziby ani zarzqdu w zadnym 

z pailstw, 
- odbiorca platnosci posiada miejsce zamieszkania, siedziby lub zarzqd na 

terytorium lub w kraju stosujqcym szkodliwq konkurencjy podatkowq, okreslonych 
na podstawie przepis6w 0 podatku dochodowym od os6b fizycznych oraz 
przepis6w 0 podatku dochodowym od os6b prawnych, 

b) w odniesieniu do tego samego srodka trwalego lub wartosci niematerialnej i prawnej 
dokonywane Sq odpisy amortyzacyjne w wiycej nizjednym panstwie, 

c) ten sam doch6d lub majqtek korzysta z metod majqcych na celu unikanie podw6jnego 
opodatkowania w wiycej niz jednym panstwie, 

d) w ramach uzgodnienia dochodzi do przeniesienia aktyw6w i okreslone przez dwa 
panstwa wynagrodzenie z tego tytulu dla cel6w podatkowych r6zni siy, co najmniej 
0250/0, 
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e) moze skutkowac obejsciem obowiqzku raportowania wynikajq.cego z ustawy 
z dnia 9 marca 2017 r. 0 wymianie informacji podatkowych z innymi panstwami lub 
rownowaznych ustaw, umow lub porozumien w zakresie automatycznej wymiany 
informacji 0 rachunkach finansowych, wlq.czajq.c umowy lub porozumienia 
z panstwami trzecimi lub wykorzystywac brak rownowaznych przepisow, umow lub 
porozumien lub ich niewlasciwe wdrozenie, 

f) wystypuje nieprzejrzysta struktura wlasnosci prawnej lub trudny do ustalenia jest 
beneficjent rzeczywisty z uwagi na wykorzystanie osob prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych niemajq.cych osobowosci prawnej, konstrukcji lub struktur prawnych: 
- ktore nie prowadzq. znaczq.cej dzialalnosci gospodarczej z wykorzystaniem lokalu, 

personelu oraz wyposazenia wykorzystywanego w prowadzonej dzialalnosci 
gospodarczej, 

- ktore sq. zarejestrowane, zarzq.dzane, znajdujq. siy, sq. kontrolowane lub zalozone 
w panstwie lub na terytorium innym niz panstwo lub terytorium miejsca 
zamieszkania, siedziby lub zarzq.du beneficjenta rzeczywistego aktywow bydq.cych 
w posiadaniu takich osob prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemajq.cych 
osobowosci prawnej, konstrukcji lub struktur prawnych, 

- jezeli nie mozna wskazac beneficjenta rzeczywistego osob prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych niemajq.cych osobowosci prawnej, konstrukcji lub 
struktur prawnych, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdzialaniu praniu pieniydzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798), 

g) wykorzystuje wprowadzone jednostronnie w danym panstwie uproszczenie 
w stosowaniu przepisow zwiq.zanych z ustalaniem cen transferowych, przy czym nie 
uwaza siy za uproszczenie wprowadzone jednostronnie uproszczenia, ktore wynika 
bezposrednio z Wytycznych Organizacji Wspolpracy Gospodarczej i Rozwoju 
w sprawie cen transferowych dla przedsiybiorstw wielonarodowych oraz administracji 
podatkowych, a takze innych miydzynarodowych regulacji, wytycznych lub 
rekomendacji w zakresie cen transferowych, 

h) dochodzi do przeniesienia praw do trudnych do wyceny wartosci niematerialnych, 
i) pomiydzy podmiotami powiq.zanymi dochodzi do przeniesienia funkcji, ryzyka lub 

aktywow, jezeli przewidywany roczny wynik finansowy podmiotu przenoszq.cego lub 
podmiotow przenoszq.cych przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w trzyletnim 
okresie po tym przeniesieniu wynioslby mniej niz 50% przewidywanego rocznego 
EBIT, gdyby nie dokonano przeniesienia; 

29) innej szczegolnej cesze rozpoznawczej, nalezy przez to rozumiec wlasciwosc uzgodnienia 
polegajq.cq. na tym, ze spelniony jest, co najmniej jeden z ponizszych warunkow: 
a) wplyw na cZysc odroczonq. podatku dochodowego lub aktywa albo rezerwy z tytulu 

podatku odroczonego, wynikajq.cy lub oczekiwany w zwiq.zku z wykonaniem 
uzgodnienia u korzystajq.cego jest istotny dla danej jednostki w rozumieniu przepisow 
o rachunkowosci oraz przekracza w trakcie roku kalendarzowego kwoty 5.000.000 zl, 

b) platnik podatku dochodowego bylby zobowiq.zany do pobrania podatku 
przekraczajq.cego w trakcie roku kalendarzowego kwoty 5.000.000 zl, jezeli 
w odniesieniu do wyplat naleznosci wynikajq.cych lub oczekiwanych w zwiq.zku 
z wykonaniem uzgodnienia nie mialyby zastosowania wlasciwe umowy 0 unikaniu 
podwojnego opodatkowania lub zwolnienia podatkowe, 

c) dochody (przychody) podatnika, 0 ktorym mowa wart. 3 ust. 2a ustawy 0 PIT lub 
art. 3 ust. 2 ustawy 0 CIT, wynikajq.ce lub oczekiwane w zwiq.zku z wykonaniem 
uzgodnienia, przekraczajq. lq.cznie w trakcie roku kalendarzowego kwoty 
25.000.000 zl, 
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d) r6znica pomit(dzy polskim podatkiem dochodowym, kt6ry bylby nalezny w zwi,!zku 
z wykonaniem uzgodnienia od korzystaj,!cego nieposiadaj,!cego siedziby, zarz'!du ani 
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyby byl on 
podatnikiem, 0 kt6rym mowa wart. 3 ust. 1 ustawy 0 PIT lub art. 3 ust. 1 ustawy 
o CIT, a podlegaj,!cym faktycznej zaplacie podatkiem dochodowym w panstwie 
siedziby, zarz'!du lub miejsca zamieszkania korzystaj,!cego w zwi,!zku z wykonaniem 
uzgodnienia, przekracza l,!cznie w trakcie roku kalendarzowego kwott( 5.000.000 zl; 

30) korzysci podatkowej, nalezy przez to rozumiec: 
a) niepowstanie zobowi,!zania podatkowego, odsunit(cie w czaSle powstania 

zobowi,!zania podatkowego lub obnizenie jego wysokosci, 
b) powstanie lub zawyzenie straty podatkowej, 
c) powstanie nadplaty lub prawa do zwrotu podatku alba zawyzenie kwoty nadplaty lub 

zwrotu podatku, 
d) brak obowi,!zku pobrania podatku przez platnika, jezeli wynika on z okolicznosci 

wskazanych w lit. a, 
e) podwyzszenie kwoty nadwyzki podatku naliczonego nad naleznym, w rozumieniu 

przepis6w ustawy 0 VAT, do przeniesienia na nastt(pny okres rozliczeniowy, 
f) niepowstanie obowi,!zku lub odsunit(cie w czasie powstania obowi,!zku sporz,!dzania 

i przekazywania informacji podatkowych, w tym informacji 0 schematach 
podatkowych; 

31) kryterium gl6wnej korzysci, nalezy przez to rozumiec przyjt(cie na podstawie istniej,!cych 
okolicznosci oraz fakt6w, ze podmiot dzialaj,!cy rozs,!dnie i kieruj,!cy sit( zgodnymi 
z prawem celami innymi niz osiq.gnit(cie korzysci podatkowej m6glby zasadnie wybrac 
inny spos6b postt(powania, z kt6rym nie wi,!zaloby sit( uzyskanie korzysci podatkowej 
rozs,!dnie oczekiwanej lub wynikaj,!cej z wykonania uzgodnienia, a korzysc podatkowa 
jest gl6wn,! lub jedn,! z gl6wnych korzysci, kt6r'! podmiot spodziewa sit( osi,!gn,!c 
w zwi,!zku z wykonaniem uzgodnienia; 

32) kryterium kwalifikowanego korzystaj,!cego, nalezy przez to rozumiec zaistnienie sytuacji, 
w kt6rej: 

a) wystt(puje korzystaj,!cy, u kt6rego przychody lub koszty alba wartosc aktyw6w 
w rozumieniu przepis6w 0 rachunkowosci, ustalone na podstawie prowadzonych 
ksi,!g rachunkowych, przekroczyly w roku poprzedzaj,!cym lub w biez'!cym roku 
obrotowym r6wnowartosc 10.000.000 Euro lub 

b) udostt(pniane lub wdrazane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw 0 wartosci 
rynkowej przekraczaj,!cej r6wnowartosc 2.500.000 Euro lub 

c) korzystaj,!cy jest podmiotem powi,!zanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 
ustawy 0 PIT lub art. 11 a ust. 1 pkt 4 ustawy 0 CIT z takim podmiotem. 
W przypadku podmiot6w, kt6re nie prowadz,! ksi,!g rachunkowych, przychody 
i koszty ustala sit( odpowiednio zgodnie z ustaw'! 0 PIT lub ustaw'! 0 CIT 
w odpowiednich latach podatkowych, a wartosc aktyw6w - zgodnie z ich 
wartosci,! rynkow,! w odpowiednich latach kalendarzowych; 

33) promotorze, nalezy przez to rozumiec osobt( fizyczn,!, osobt( prawnq. lub jednostkt( 
organizacyjn,! niemaj,!c,! osobowosci prawnej, w szczeg6lnosci doradcy podatkowego, 
adwokata, radct( prawnego, pracownika banku lub innej instytucji finansowej 
doradzaj,!cego klientom, r6wniez w przypadku, gdy podmiot ten nie posiada miejsca 
zamieszkania, siedziby ani zarz'!du na terytorium kraju, kt6ra opracowuje, oferuje, 
udostt(pnia lub wdraza uzgodnienie lub zarz'!dza wdrazaniem uzgodnienia; 

34) korzystaj,!cym, nalezy przez to rozumiec osobt( fizyczn,!, osobt( prawn'! lub jednostkt( 
organizacyjn,! niemaj,!c,! osobowosci prawnej, kt6rej udostt(pniane jest lub u kt6rej 
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wdrazane jest uzgodnienie, lub ktora jest przygotowana do wdrozenia uzgodnienia lub 
dokonala czynnosci sluz,!cej wdrozeniu takiego uzgodnienia; 

35) wspomagaj,!cym, nalezy przez to rozumiec osoby fizyczn,!, osoby prawn'! lub jednostky 
organizacyjn,! nieposiadaj,!c,! osobowosci prawnej, w szczegolnosci bieglego rewidenta, 
notariusza, osoby swiadcz,!c,! uslugi prowadzenia ksi,!g rachunkowych, ksiygowego lub 
dyrektora finansowego, bank lub inn,! instytucjy finansow,!, a takze ich pracownika, ktora 
przy zachowaniu starannosci ogolnie wymaganej w dokonywanych czynnosciach, przy 
uwzglydnieniu zawodowego charakteru dzialalnosci, obszaru specjalizacji oraz 
przedmiotu wykonywanych czynnoscl, podjt;la sit; udzielic, bezposrednio lub 
za posrednictwem innych osob, pomocy, wsparcia lub porad dotycz,!cych opracowania, 
wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostt;pnienia do wdrozenia lub nadzorowania 
wdrozenia uzgodnienia; 

36) schemacie podatkowym standaryzowanym, nalezy przez to rozumiec schemat podatkowy 
mozliwy do wdrozenia lub udostt;pnienia u wit;cej niz jednego korzystaj,!cego bez 
koniecznosci zmiany jego istotnych zalozen, w szczegolnosci dotycz,!cych rodzaju 
czynnosci podejmowanych lub planowanych w ramach schematu podatkowego; 

37) kryterium transgranicznym, nalezy przez to rozumiec uzgodnienie, ktore dotyczy wit;cej 
niz jednego panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego Unii 
Europejskiej i panstwa trzeciego oraz spelnia, co najmniej jeden z ponizszych warunkow: 
a) nie wszyscy uczestnicy uzgodnienia maj,! miejsce zamieszkania, siedzibt; lub zarz'!d 

na terytorium tego samego panstwa, 
b) co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia rna miejsce zamieszkania, siedzibt; lub 

zarz'!d na terytorium wit;cej niz jednego panstwa, 
c) co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi dzialalnosc na terytorium danego 

panstwa za posrednictwem zagranicznego zakladu w tym panstwie, a uzgodnienie 
stanowi CZt;sc alba calosc dzialalnosci gospodarczej tego zagranicznego zakladu, 

d) co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi dzialalnosc na terytorium innego 
panstwa nie maj,!c miejsca zamieszkania ani siedziby na terytorium tego panstwa oraz 
nie posiadaj,!c zagranicznego zakladu na terytorium tego panstwa, 

e) uzgodnienie moze miec wplyw na automatyczn,! wymiant; informacji, 0 ktorej mowa 
w dziale III ustawy z dnia 9 marca 2017 r. 0 wymianie informacji podatkowych 
z innymi panstwami (Dz. U. z 2019 r. poz. 648 i 730) lub na wskazanie beneficjenta 
rzeczywistego w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 0 przeciwdzialaniu praniu 
pienit;dzy oraz finansowaniu terroryzmu z wyj,!tkiem sytuacji, gdy uzgodnienie 
dotyczy wyl,!cznie podatku od wartosci dodanej, w tym podatku od towarow i uslug, 
podatku akcyzowego lub cel, nakladanych na terytorium panstwa czlonkowskiego 
Unii Europejskiej; 

38) schemacie podatkowym transgranicznym, nalezy przez to rozumiec uzgodnienie, ktore 
spelnia kryterium transgraniczne oraz: 
a) spelnia kryterium glownej korzysci oraz posiada ktor,!kolwiek z ogolnych cech 

rozpoznawczych, 0 ktorych mowa w pkt 30 lit. a-h, lub 
b) posiada szczegoln,! cecht; rozpoznawcz'!; 

39) wdrazaniu, nalezy przez to rozumiec dokonywanie czynnosci faktycznych lub prawnych 
umozliwiaj,!cych wykonanie lub zmierzaj,!cych do wykonania uzgodnienia, w tym: 
a) zarz,!dzanie, faktyczne uczestniczenie w podejmowaniu decyzji lub przeprowadzanie 

czynnosci zwi,!zanych z uzgodnieniem, takze gdy podejmowanie decyzji lub 
czynnosci dotyczy wykonania uzgodnienia przez inny podmiot, 

b) posredniczenie lub udzielanie pomocy w czynnosciach zwi,!zanych z uzgodnieniem, 
c) dokonywanie innych czynnosci bt;d,!cych elementem uzgodnienia, lub 
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d) oferowanie czynnosci wskazanych w lit. a-c, zawarcie umowy, kt6rej przedmiotem Sq 
te czynnosci, lub przyjmowanie wynagrodzenia z tytulu tych czynnosci lub umowy; 

40) udostypnianiu, nalezy przez to rozumiec: 
a) oferowanie uzgodnienia korzystajqcemu, zawarcie umowy, ktorej przedmiotem jest 

przekazanie informacji 0 uzgodnieniu, lub przyjmowanie wynagrodzenia z tytulu 
przekazania informacji 0 uzgodnieniu, lub 

b) przekazywanie korzystajqcemu w jakiejkolwiek formie, w tym drogq elektronicznq, 
telefonicznq lub osobiscie, informacji 0 uzgodnieniu, w szczegolnosci poprzez 
przedstawianie jego zalozen; 

41) MDR-l, nalezy przez to rozumiec formularz MDR-l, na ktorym skladana jest informacja 
o schemacie podatkowym; 

42) MDR-3, nalezy przez to rozumiec formularz MDR-3, na ktorym skladana jest informacja 
korzystajqcego 0 schemacie podatkowym; 

43) MDR-4, nalezy przez to rozumiec formularz MDR-4, na ktorym skladana jest kwartalna 
informacja 0 udostypnieniu schematu podatkowego standaryzowanego. 

44) platformie internetowej, nalezy przez to rozumiec dedykowanq platformy internetowq 
Ministerstwa Finansow; 

45) bazie MDR, nalezy przez to rozumiec udostypniony na wyznaczonym miejscu sieciowym 
zasobow Urzydu Miasta Lodzi wykaz schematow podatkowych przekazanych do Szefa 
Kraj owej Administracj i Skarbowej. 

§ 3. Procedura okresla: 
1) zasady ogolne zwiqzane z realizacjq obowiqzkow dotyczqcych raportowania schematow 

podatkowych; 
2) zasady upowszechniania wiedzy z zakresu obowiqzkow dotyczqcych raportowania 

schen1atow podatkowych; 
3) zasady identyfikacji schematow podatkowych; 
4) zasady przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji 

o schematach podatkowych; 
5) zasady zglaszania naruszen obowiqzkow dotyczqcych raportowania schematow 

podatkowych; 
6) zasady kontroli wewnytrznej realizacji obowiqzkow dotyczqcych raportowania schematow 

podatkowych oraz zasad postypowania okreslonych w Procedurze MDR; 
7) zasady przechowywania dokumentow oraz informacji. 

§ 4. Procedura ma zastosowanie do miejskich jednostek organizacyjnych i komorek 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi wymienionych w zalqczniku Nr 1 do zarzqdzenia, jak 
rowniez wobec wszystkich nowoutworzonych lub przeksztalcanych miejskich jednostek 
organizacyjnych podlegajqcych centralizacji VAT oraz komorek organizacyjnych Urzydu 
Miasta Lodzi. 

Rozdzial2 
Zasady ogolne zwi~zane z realizacj~ obowi~zkow dotycz~cych raportowania schematow 

podatkowych 

§ 5. W celu zapewnienia wlasciwego obiegu dokumentow umozliwiajqcego realizacjy 
obowiqzkow dotyczqcych raportowania schematow podatkowych, Miasto Lodi powoluje 
Zespol MDR. 
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§ 6. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i komorek organizacyjnych, 
zobowi,!zani S,! do podejmowania dzialan zwi,!zanych z identyfikacj,! zdarzen skutkuj,!cych 
powstaniem obowi,!zku raportowania schematow podatkowych, tj.: 
1) analizowania planowanych, rozwazanych i podejmowanych dzialan pod k,!tem obowi,!zku 

raportowania schematow podatkowych; 
2) identyfikacji rodzaju podatku lub podatkow, ktorych dotyczy uzgodnienie; 
3) identyfikacji roli, w jakiej kierowane przez nich jednostki lub komorki wystypuj,! 

w danym uzgodnieniu; 
4) identyfikacji istotnych cech schematu podatkowego, tj. ustalenia czy dany schemat ma 

charakter schematu podatkowego transgranicznego, schematu podatkowego 
standaryzowanego, czy dla danego schematu podatkowego nadany zostal NSP; 

5) identyfikacji innych niz kierowane przez nich miejskie jednostki organizacyjne lub 
komorki organizacyjne, uczestnikow uzgodnienia; 

6) monitorowania procesu realizacji obowi,!zkow raportowania schematow podatkowych 
przez pozostalych uczestnikow uzgodnienia. 

§ 7. lezeli uplyw terminu wskazanego w Procedurze MDR przypada na dzien ustawowo 
wolny od pracy, dla celow Procedury MDR terminem na dokonanie czynnosci jest pierwszy 
dzien roboczy poprzedzaj,!cy wskazany termin. 

Rozdzial3 
Zasady upowszechniania wiedzy z zakresu obowi~zkow dotycz~cych raportowania 

schematow podatkowych 

§ 8.1. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i komorek organizacyjnych lub 
wyznaczeni pracownicy zobowi,!zani S,! do udzialu w szkoleniu w zwi,!zku z wdrozeniem 
Procedury MDR, ktorego tematyka bydzie obejmowac analizy przepisow Rozdzialu Iia 
Dzialu III Ordynacji podatkowej "Informacje 0 schematach podatkowych" oraz omowienie 
zasad stosowania Procedury MDR. 

2. Podczas szkolenia, 0 ktorym mowa w ust. 1, kierownikom miej skich jednostek 
organizacyjnych i komorek organizacyjnych lub wyznaczonym pracownikom zostan,! 
udostypnione przepisy Rozdzialu Iia Dzialu III Ordynacji podatkowej "Informacje 
o schematach podatkowych", Procedura MDR, materialy szkoleniowe zwi,!zane z realizacj,! 
obowi,!zkow dotycz,!cych raportowania schematow podatkowych. 

3. Obecnosc na szkoleniu, 0 ktorym mowa w ust. 1 zostanie potwierdzona przez 
zlozenie podpisu na liscie obecnosci. 

§ 9. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i komorek organizacyjnych lub 
wskazani przez nich pracownicy zobowi,!zani S,! do udzialu w warsztacie dedykowanym dla 
osob pelni,!cych kluczowe role zwi,!zane z realizacj,! obowi,!zkow dotycz,!cych raportowania 
schematow podatkowych. 

§ 10.1 Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i komorek organizacyjnych 
zobowi,!zani S,! do zapoznania siy z przepisami Rozdzialu Iia Dzialu III Ordynacji 
podatkowej "Informacje 0 schematach podatkowych", tresci,! Procedury MDR oraz ich 
przestrzegania. Potwierdzenie wywi,!zania siy z tego obowi,!zku nastypuje poprzez podpisanie 
oswiadczenia stanowi,!cego zal,!cznik Nr 1 do Procedury MDR. 

2. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i komorek organizacyjnych 
wymienionych odpowiednio w czysci I i II zal,!cznika Nr 1 do zarz,!dzenia, skladaj,! 
oswiadczenie, 0 ktorym mowa w ust.I do Zespolu MDR. 
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3. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych wymienionych w cZysci III 
zal'l-cznika Nr 1 do zarz'l-dzenia, skladaj'l- oswiadczenie, 0 ktorym mowa w ust.l odpowiednio 
do Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi lub Dyrektora Wydzialu 
Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzydu Miasta 
Lodzi. 

4. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych wymienionych w czysci IV 
zal'l-cznika Nr 1 do zarz'l-dzenia, skladaj'l- oswiadczenie, 0 ktorym mowa w ust.1 do Dyrektora 
Centrum U slug W spolnych Oswiaty w Lodzi. 

§ 11. Zespol MDR zobowi'l-zany jest do udostypniania kierownikom miejskich 
jednostek organizacyjnych i kierownikom komorek organizacyjnych danych, dotycz'l-cych 
przekazanych Szefowi Kraj owej Administracj i Skarbowej informacj i 0 schematach 
podatkowych oraz sytuacji uznanych za niespelniaj'l-ce przeslanek uznania za schemat 
podatkowy (zal'l-cznik Nr 6 do Procedury MDR) poprzez umieszczanie ich w bazie MDR. 

Rozdzial4 
Zasady identyfikacji schematow podatkowych 

§ 12. Niniejszy rozdzial przedstawia zasady identyfikacji zdarzen, ktore spelniaj'l
przeslanki uznania za schemat podatkowy na potrzeby ustalenia dalszych obowi'l-zkow 
w zakresie przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji 
o schematach podatkowych. 

§ 13. 1. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i komorek organizacyjnych 
zobowi'l-zani S'l- do analizy planowanych, rozwazanych i podejmowanych dzialan pod k'l-tem 
obowiqzku raportowania schematow podatkowych zgodnie z obowiqzuj'l-cymi przepisami 
prawa w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia. 

2. Analiza zdarzenia pod kqtem obowiqzku raportowania schematow podatkowych 
powinna bye dokonywana w szczegolnosci w przypadku: 
1) negocjowania i zawierania nowej umowy lub aneksu do umowy; 
2) wydawania lub korzystania z wewnytrznych wytycznych!zarz'l-dzen; 
3) projektowania i wydawania nowych aktow prawnych; 
4) zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia, ktore pociqga za sobq konsekwencje podatkowe -

jesli w tym przypadku biezqca weryfikacja nie jest mozliwa, analiza powinna zostae 
przeprowadzona co najmniej raz w tygodniu w stosunku do wszystkich zdarzen, ktore 
zaistnialy w danym tygodniu. 

3. Celem identyfikacji zdarzen, ktore spelniaj'l- przeslanki uznania za schemat 
podatkowy, kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i kierownicy komorek 
organizacyjnych mogq posluzye siy wytycznymi przedstawiajqcymi kolejnose analizowania 
przeslanek uznania zdarzenia za schemat podatkowy podlegajqcy raportowaniu, zgodnie 
z zalqcznikiem Nr 2 do Procedury MDR. 

4. Wytyczne stanowi'l-ce zal'l-cznik Nr 2 do Procedury MDR skladajq siy z: 
1) diagramu przedstawiaj'l-cego w formie graficznej schemat decyzyjny, ktory w kolejnych, 

nastypujqcych po sobie krokach pozwala na ustalenie, czy dane zdarzenie stanowi 
schemat podatkowy podlegaj'l-cy raportowaniu; 

2) tabeli zawierajqcej pytania do poszczegolnych czysci diagramu. 
5. Diagram powinien bye stosowany lqcznie z pytaniami, ktore znajdujq siy w tabeli pod 

diagramem. Numer wskazany na diagramie przy danym kryterium odsyla do konkretnego 
pytania (np. w przypadku kryterium transgranicznego - pytanie nr 1, w przypadku kryterium 
kwalifikowanego korzystaj'l-cego - pytania nr 2 i 3 itd.). 
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6. Lewa kolumna tabeli zawiera przepis, na podstawie ktorego zostalo sformulowane 
pytanie. W celu zachowania starannosci i dokladnosci w identyfikowaniu schematow 
podatkowych wskazane jest czytanie pytania wraz z jego podstawq prawnq. 

7. Analiza na podstawie diagramu powinna bye prowadzona az do zakoilczenia procesu 
identyfikacyjnego, tzn. do momentu dojscia do niezaleznego pola, niepolqczonego dalej 
z zadnym innym polem. 

RozdzialS 
Zasady przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji 

o schema tach podatkowych 

Podrozdzial S.A 
Zasady przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji 

o schematach podatkowych - zasady ogolne 

§ 14. Niniejszy rozdzial przedstawia zasady przekazywania Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej informacji 0 schematach podatkowych zidentyfikowanych zgodnie 
z obowiqzujqcymi przepisami prawa i rozdzialem 4 Procedury MDR. 

§ 15. Ustalenie, na ktorej miejskiej jednostce organizacyjnej spoczywa obowiqzek 
przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji 0 schematach 
podatkowych zalezy od nastypujqcych okolicznosci: 
1) ktorego podatku dotyczy schemat podatkowy; 
2) w jakiej roli (promotora lub korzystajqcego) wystypuje miejska jednostka organizacyjna, 

ktora uczestniczy w schemacie podatkowym. 

§ 16. W przypadku, gdy identyfikacji schematu podatkowego, zgodnie z zasadami 
wyrazonymi w rozdziale 4 Procedury MDR, dokona kierownik komorki organizacyjnej, 
obowiqzki wynikajqce z niniejszego rozdzialu spoczywajq na kierowniku miejskiej jednostki 
organizacyjnej, w ramach ktorej dziala dana komorka organizacyjna. 

§ 17. 1. Sposob postypowania w przypadku, gdy schemat podatkowy dotyczy podatku 
PIT, podatku CIT, podatku PCC lub WHT okreslajq Podrozdzialy 5.B-5.H 

2. Sposob postypowania w przypadku, gdy schemat podatkowy dotyczy podatku V A T 
lub podatku wynikajqcego z ustawy 0 podatkach lokalnych okreslajq Podrozdzialy 5.1-5.0 

PodrozdzialS.B 
Przekazywanie informacji 0 schematach podatkowych dotycz~cych podatku PIT, 

podatku CIT, podatku PCC lub WHT - miejska jednostka organizacyjna pelni~ca rol't 
promotora (MDR-l) 

§ 18. 1. W przypadku, gdy miejska jednostka organizacyjna pelni roly promotora 
schematu podatkowego dotyczqcego podatku PIT, podatku CIT, podatku PCC lub WHT, 
kierownik lub upowazniony pracownik: 
1) przygotowuje informacjy 0 schemacie podatkowym na dedykowanej platformie 

internetowej; 
2) podpisuje przygotowanq na dedykowanej platformie internetowej informacjy 0 schemacie 

podatkowym (MDR-l) za pomocq podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego 
(przekazujqc Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacjy 0 schemacie 
podatkowym ); 
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3) pobiera UPO potwierdzajqce przekazanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 
informacji 0 schemacie podatkowym; 

4) poswiadcza za zgodnosc z oryginalem wydruk przekazanej Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej informacji 0 schemacie podatkowym (MDR-1) oraz wydruk 
UPO; 

5) przesyla do Zespolu MDR poswiadczone za zgodnosc z oryginalem wydruki. 
2. Kierownik lub upowazniony pracownik zobowiqzany jest do wykonania czynnosci 

wymienionych w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia nastypnego po udostypnieniu schematu 
podatkowego, jego przygotowaniu do wdrozenia lub od dnia dokonania pierwszej czynnosci 
zwiqzanej zjego wdrazaniem - w zaleznosci od tego, kt6re z tych zdarzen nastqpi wczesniej. 

§ 19. W przypadku, gdy miejska jednostka organizacyjna pelni roly promotora 
schematu podatkowego dotyczqcego podatku PIT, podatku CIT, podatku PCC lub WHT, jej 
kierownik zobowiqzany jest do poinformowania w formie pisemnej 0 zlozonym schemacie 
podatkowym korzystaj qcego wskazanego w informacj i MD R -1. 

§ 20. W przypadku, gdy miejska jednostka organizacyjna pelni roly promotora 
schematu podatkowego dotyczqcego podatku PIT, podatku CIT, podatku PCC lub WHT, jej 
kierownik zobowiqzany jest do poinformowania w formie pisemnej 0 zlozonym schemacie 
podatkowym wspomagajqcego, jezeli zlecone mu zostalo wykonanie czynnosci zwiqzanych 
ze schematem podatkowym. 

§ 21. Przekazanie informacji MDR-1 0 zlozonym schemacie podatkowym 
korzystajqcemu i wspomagajqcemu nastypuje poprzez: 
1) przekazanie informacji 0 NSP i potwierdzenia nadania NSP niezwlocznie po jego 

nadaniu - w przypadku, gdy schematowi podatkowemu zostal nadany NSP w terminie 
30 dni od dnia nastypnego po jego udostypnieniu, przygotowaniu do wdrozenia lub od 
dnia dokonania pierwszej czynnosci zwiqzanej z jego wdrazaniem; 

2) przekazanie informacji 0 braku NSP oraz danych 0 schemacie podatkowym -
w przypadku, gdy schematowi podatkowemu nie zostal nadany NSP w terminie 30 dni od 
dnia nastypnego po jego udostypnieniu, przygotowaniu do wdrozenia lub od dnia 
dokonania pierwszej czynnosci zwiqzanej z jego wdrazaniem. 

Podrozdzial S.C 
Przekazywanie kwartalnej informacji 0 udost~pnieniu schematow podatkowych 

dotycz~cych podatku PIT, podatku CIT, podatku PCC lub WHT - miejska jednostka 
organizacyjna pelni~ca rol~ promotora (MDR-4) 

§ 22. 1. W przypadku, gdy miejska jednostka organizacyjna po raz drugi lub kolejny 
pelni roly promotora danego schematu podatkowego standaryzowanego dotyczqcego podatku 
PIT, podatku CIT, podatku PCC lub WHT, jej kierownik jest zobowiqzany do przekazania 
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej kwartalnej informacji 0 udostypnieniu schemat6w 
podatkowych (MDR-4). 

2. W sytuacji, 0 kt6rej mowa w ust. 1, w terminie 20 dni od zakonczenia kwartalu, 
w kt6rym miejska jednostka organizacyjna udostypnila po raz drugi lub kolejny dany schemat 
podatkowy standaryzowany dotyczqcy podatku PIT, podatku CIT, podatku PCC lub WHT, 
kierownik lub upowazniony pracownik: 
1) przygotowuje kwartalnq informacjy 0 udostypnieniu schematu podatkowego na 

dedykowanej platfonnie internetowej; 
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2) podpisuje przygotowanq na dedykowanej platformie internetowej kwartalnq informacjy 
o udostypnieniu schematu podatkowego (MDR-4) za pomocq podpisu kwalifikowanego 
lub profilu zaufanego (przekazujqc Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej kwartalnq 
informacjy 0 udostypnieniu schematu podatkowego); 

3) pobiera UPO potwierdzajqce przekazanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 
kwartalnej informacji 0 udostypnieniu schematu podatkowego; 

4) poswiadcza za zgodnosc z oryginalem wydruk przekazanej Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej kwartalnej informacji 0 udostypnieniu schematu podatkowego 
(MDR-4) oraz wydruk UPO; 

5) przesyla do Zespolu MDR poswiadczone za zgodnosc z oryginalem wydruki. 

Podrozdzial S.D 
Przekazywanie informacji 0 schematach podatkowych dotycz~cych podatku PIT, 

podatku CIT, podatku PCC lub WHT (MDR-l) - miejska jednostka organizacyjna 
wyst'tpuj~ca w roli korzystaj~cego 

§ 23. 1. W przypadku, gdy roly promotora schematu podatkowego dotyczqcego podatku 
PIT, podatku CIT, podatku PCC lub WHT pelni podmiot wsp6lpracujqcy z miejskqjednostkq 
organizacyjnq, zobowiqzany jest on do przekazania (w terminie 30 dni od dnia nastypnego 
po jego udostypnieniu, przygotowaniu do wdrozenia lub od dnia dokonania pierwszej 
czynnosci zwiqzanej z jego wdrazaniem) do kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej 
informacji 0 przekazaniu Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji 0 schemacie 
podatkowym. 

2. Przekazanie informacji, 0 kt6rej mowa w ust. 1 nastypuje poprzez: 
1) przekazanie informacji 0 NSP i potwierdzenia nadania NSP niezwlocznie po jego 

nadaniu - w przypadku, gdy schematowi podatkowemu zostal nadany NSP w terminie 
30 dni od dnia nastypnego po jego udostypnieniu, przygotowaniu do wdrozenia lub od 
dnia dokonania pierwszej czynnosci zwiqzanej z jego wdrazaniem; 

2) przekazanie informacji 0 braku NSP oraz danych 0 schemacie podatkowym -
w przypadku, gdy schematowi podatkowemu nie zostal nadany NSP w terminie 30 dni od 
dnia nastypnego po jego udostypnieniu, przygotowaniu do wdrozenia lub od dnia 
dokonania pierwszej czynnosci zwiqzanej z jego wdrazaniem. 

§ 24. Kierownik miejskiej jednostki organizacyjnej, otrzymanq informacjy, 0 kt6rej 
mowa w § 23 ust. 1 i ust. 2 przesyla do Zespolu MDR. 

§ 25. 1. W przypadku braku przekazania przez promotora Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej informacji 0 schemacie podatkowym, kierownik miejskiej jednostki 
organizacyjnej zobowiqzany jest do przekazania (w terminie 30 dni od dnia nastypnego po 
jego udostypnieniu, przygotowaniu do wdrozenia lub od dnia dokonania pierwszej czynnosci 
zwiqzanej z jego wdrazaniem - w zaleznosci od tego, kt6re z tych zdarzen nastqpi wczesniej) 
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji 0 schemacie podatkowym (MDR-l). 

2. W przypadku, gdy w terminie 25 dni od dnia nastypnego po udostypnieniu schematu 
podatkowego, przygotowaniu do jego wdrozenia lub od dnia dokonania pierwszej czynnosci 
zwiqzanej z jego wdrazaniem, promotor nie przekaze do kierownika miejskiej jednostki 
organizacyjnej informacji 0 dokonanym zgloszeniu do Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, kierownik lub upowazniony pracownik: 
1) przygotowuje informacjy 0 schemacie podatkowym na dedykowanej platformie 

internetowej; 
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2) podpisuje przygotowan,! na dedykowanej platformie internetowej informacjy 0 schemacie 
podatkowym (MDR-l) za pomoc,! podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego 
(przekazuj,!c Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacjy 0 schemacie 
podatkowym); 

3) pobiera UPO potwierdzaj,!ce przekazanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 
informacj i 0 schemacie podatkowym; 

4) poswiadcza za zgodnosc z oryginalem wydruk przekazanej Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej informacji 0 schemacie podatkowym (MDR-l) oraz wydruk 
UPO; 

5) przesyla do Zespolu MDR poswiadczone za zgodnosc z oryginalem wydruki. 

§ 26. W przypadku, gdy roli promotora schematu dotycz,!cego podatku PIT, podatku 
CIT, podatku PCC lub WHT nie pelni zaden podmiot wsp61pracuj,!cy z miejsk,! jednostk,! 
organizacyjn,! (schemat zostal opracowany w ramach danej miejskiej jednostki 
organizacyjnej), kierownik lub upowazniony pracownik: 
1) przygotowuje informacjy 0 schemacie podatkowym na dedykowanej platformie 

internetowej; 
2) podpisuje przygotowan,! na dedykowanej platformie internetowej informacjy 0 schemacie 

podatkowym (MDR-l) za pomoc,! podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego 
(przekazuj,!c Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacjy 0 schemacie 
podatkowym); 

3) pobiera UPO potwierdzaj,!ce przekazanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 
informacji 0 schemacie podatkowym; 

4) poswiadcza za zgodnosc z oryginalem wydruk przekazanej Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej informacji 0 schemacie podatkowym (MDR-l) oraz wydruk 
UPO; 

5) przesyla do Zespolu MDR poswiadczone za zgodnosc z oryginalem wydruki. 

Podrozdzial S.E 
Przekazywanie informacji 0 schematach podatkowych dotycz~cych podatku PIT, 

podatku CIT, podatku PCC lub WHT - miejska jednostka organizacyjna pelni~ca rolft 
korzystaj~cego (MDR-3) 

§ 27. 1. W przypadku, gdy miejska jednostka organizacyjna uzyskala korzysc 
podatkowq. wynikajq.cq. ze schematu podatkowego w danym okresie rozliczeniowym, 
kierownik miejskiej jednostki organizacyjnej: 
1) przygotowuje informacjy 0 schemacie podatkowym na dedykowanej platformie 

internetowej; 
2) podpisuje przygotowan,! na dedykowanej platformie internetowej informacjy 

korzystaj,!cego 0 schemacie podatkowym (MDR-3) za pomoc,! podpisu kwalifikowanego 
lub profilu zaufanego (przekazujq.c Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 
informacjy 0 schemacie podatkowym); 

3) pobiera UPO potwierdzaj,!ce przekazanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 
informacj i 0 schemacie podatkowym; 

4) poswiadcza za zgodnosc z oryginalem wydruk przekazanej Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej informacji korzystajq.cego 0 schemacie podatkowym (MDR-3) 
oraz wydruk UPO; 

5) przesyla do Zespolu MDR poswiadczone za zgodnosc z oryginalem wydruki. 
2. Kierownik miejskiej jednostki organizacyjnej zobowiq.zany jest do wykonania 

czynnosci wymienionych w ust. 1 przed uplywem terminu na zlozenie deklaracji podatkowej 
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dotycz'lcej okresu rozliczeniowego, w kt6rym korzystaj'lcy dokonywal jakichkolwiek 
czynnosci byd'lcych elementem schematu podatkowego lub uzyskiwal wynikaj'lc'l z niego 
korzysc podatkow'l. 

Podrozdzial S.F 
Przekazywanie informacji 0 schematach podatkowych oraz 0 udost~pnieniu schematow 

podatkowych dotycz~cych podatku PIT, podatku CIT, podatku PCC lub WHT -
komorka organizacyjna Urz~du Miasta Lodzi identyfikuje lub udost~pnia schemat, 

w ktorym Urz~d Miasta Lodzi pelni rol~ promotora (MDR-l, MDR-4) 

§ 28. 1. W przypadku, gdy kom6rka organizacyjna Urzydu Miasta Lodzi identyfikuje 
lub udostypnia schemat podatkowy, w kt6rym Urz'ld Miasta Lodzi pelni roly promotora 
i schemat ten dotyczy podatku PIT, podatku CIT, podatku PCC lub WHT, kierownik lub 
upowazniony pracownik: 
1) przygotowuje informacjy 0 schemacie podatkowym na formularzu MDR-1 zgodnie 

z za1'lcznikiem Nr 3 do Procedury MDR (w przypadku identyfikacji schematu) lub 
w przypadku kwartalnej informacji 0 udostypnieniu schemat6w podatkowych na 
formularzu MDR-4 zgodnie z za1'lcznikiem Nr 5 do Procedury MDR (w przypadku 
udostypnienia schematu); 

2) przesyla do Zespolu MDR podpisan'l informacjy 0 schemacie podatkowym lub podpisan'l 
informacjy 0 udostypnieniu schematu podatkowego. 

2. Kierownik kom6rki organizacyjnej lub upowazniony pracownik zobowi'lzany jest do 
wykonania czynnosci wymienionych w ust. 1 w terminie: 
1) do 10 dnia od dnia nastypnego po udostypnieniu schematu podatkowego, jego 

przygotowaniu do wdrozenia lub od dnia dokonania pierwszej czynnosci zwi'lzanej z jego 
wdrazaniem - w zaleznosci od tego, kt6re z tych zdarzen nast'lpi wczesniej - w przypadku 
informacji 0 schemacie podatkowym (formularz MDR-1); 

2) do 7 dnia od zakonczenia kwartalu, w kt6rym kom6rka organizacyjna udostypnila po raz 
drugi lub kolejny dany schemat podatkowy standaryzowany dotycz'lcy podatku PIT, 
podatku CIT, podatku PCC lub WHT - w przypadku informacji 0 udostypnieniu schematu 
podatkowego (formularz MDR-4). 
3. Zesp61 MDR na podstawie otrzymanych formularzy MDR-l lub MDR-4 podpisanych 

przez kierownika kom6rki organizacyjnej, 0 ktorych mowa w ust.1: 
1) przygotowuje informacjy 0 schemacie podatkowym lub 0 udostypnieniu schematu 

podatkowego na dedykowanej platformie internetowej; 
2) podpisuje przygotowan'l na dedykowanej platformie internetowej informacjy 0 schemacie 

podatkowym (MDR-l) lub informacjy 0 udostypnieniu schematu podatkowego (MDR-4) 
za pomoc'l podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego (przekazuj'lc Szefowi 
Krajowej Administracji Skarbowej informacjy 0 schemacie podatkowym lub informacjy 
o udostypnieniu schematu podatkowego ); 

3) pobiera UPO potwierdzaj'lce przekazanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 
informacji 0 schemacie podatkowym lub informacji 0 udostypnieniu schematu 
podatkowego; 

4) poswiadcza za zgodnosc z oryginalem wydruk przekazanej Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej informacji 0 schemacie podatkowym (MDR-1) lub informacji 
o udostypnieniu schematu podatkowego (MDR-4) oraz wydruk UPO; 

5) przesyla do kierownika kom6rki organizacyjnej poswiadczone za zgodnosc z oryginalem 
wydruki. 
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§ 29. W przypadku schematu podatkowego, w ktorym roly promotora pelni Urzqd 
Miasta Lodzi, zidentyfikowanego w ramach komorki organizacyjnej Urzydu Miasta Lodzi, 
ktora zidentyfikowala schemat dotyczqcy podatku PIT, podatku CIT, podatku PCC lub WHT, 
kierownik lub upowazniony pracownik zobowiqzany jest do poinformowania w formie 
pisemnej 0 zlozonym schemacie podatkowym korzystajqcego wskazanego w informacji 
MDR-l. 

§ 30. W przypadku schematu podatkowego, w ktorym roly promotora pelni Urzqd 
Miasta Lodzi, zidentyfikowanego w ramach komorki organizacyjnej Urzydu Miasta Lodzi, 
ktora zidentyfikowala schemat dotyczqcy podatku PIT, podatku CIT, podatku PCC lub WHT, 
kierownik lub upowazniony pracownik, zobowiqzany jest do poinformowania w formie 
pisemnej 0 zlozonym schemacie podatkowym wspomagajqcego, jezeli zlecone mu zostalo 
wykonanie czynnosci zwiqzanych ze schematem podatkowym. 

§ 31. Kierownik komorki organizacyjnej lub upowazniony pracownik przekazuje 
informacjy MDR-l 0 zlozonym schemacie podatkowym korzystajqcemu i wspomagajqcemu 
poprzez: 
1) przekazanie informacji 0 NSP i potwierdzenia nadania NSP niezwlocznie po jego nadaniu 

- w przypadku, gdy schematowi podatkowemu zostal nadany NSP w terminie 30 dni od 
dnia nastypnego po jego udostypnieniu, przygotowaniu do wdrozenia lub od dnia 
dokonania pierwszej czynnosci zwiqzanej zjego wdrazaniem; 

2) przekazanie informacji 0 braku NSP oraz danych 0 schemacie podatkowym -
w przypadku, gdy schematowi podatkowemu nie zostal nadany NSP w terminie 30 dni od 
dnia nastypnego po jego udostypnieniu, przygotowaniu do wdrozenia lub od dnia 
dokonania pierwszej czynnosci zwiqzanej z jego wdrazaniem. 

Podrozdzial5.G 
Przekazywanie informacji 0 schematach podatkowych dotycz~cych podatku PIT, 

podatku CIT, podatku PCC lub WHT (MDR-l) - Urz~d Miasta Lodzi wyst~puje w roli 
korzystaj~cego 

§ 32. 1. W przypadku, gdy roly promotora schematu podatkowego dotyczqcego podatku 
PIT, podatku CIT, podatku PCC lub WHT pelni podmiot wspolpracujqcy z danq komorkq 
organizacyjnq Urzydu Miasta Lodzi, zobowiqzany jest on do przekazania (w terminie 30 dni 
od dnia nastypnego po jego udostypnieniu, przygotowaniu do wdrozenia lub od dnia 
dokonania pierwszej czynnosci zwiqzanej z jego wdrazaniem) do kierownika tej komorki 
organizacyjnej informacji 0 przekazaniu Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 
informacji 0 schemacie podatkowym. 

2. Przekazanie informacji, 0 ktorej mowa w ust. 1 nastypuje poprzez: 
1) przekazanie informacji 0 NSP i potwierdzenia nadania NSP niezwlocznie po jego 

nadaniu - w przypadku, gdy schematowi podatkowemu zostal nadany NSP w terminie 
30 dni od dnia nastypnego po jego udostypnieniu, przygotowaniu do wdrozenia lub od 
dnia dokonania pierwszej czynnosci zwiqzanej z jego wdrazaniem; 

2) przekazanie informacji 0 braku NSP oraz danych 0 schemacie podatkowym -
w przypadku, gdy schematowi podatkowemu nie zostal nadany NSP w terminie 30 dni od 
dnia nastypnego po jego udostypnieniu, przygotowaniu do wdrozenia lub od dnia 
dokonania pierwszej czynnosci zwiqzanej z jego wdrazaniem. 

§ 33. Kierownik komorki organizacyjnej, otrzymanq informacjy, 0 ktorej mowa w § 32 
ust. 1 i ust. 2 przesyla do Zespolu MDR. 
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§ 34. 1. W przypadku, gdy promotor nie przekaze do kierownika komorki 
organizacyjnej informacji 0 dokonanym zgloszeniu do Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej w terminie 25 dni od dnia nastypnego po udostypnieniu schematu podatkowego, 
przygotowaniu do jego wdrozenia lub od dnia dokonania pierwszej czynnosci zwiqzanej 
zjego wdrazaniem, kierownik lub upowazniony pracownik: 

1) przygotowuje informacjy 0 schemacie podatkowym na formularzu MDR-1 zgodnie 
z zalqcznikiem Nr 3 do Procedury MDR; 

2) przesyla do Zespolu MDR podpisanq informacjy 0 schemacie podatkowym. 
2. Realizacja dzialan okreslonych w ust.1 pkt.1 i 2 nastypuje w terminie 27 dni od dnia 

nastypnego po udostypnieniu schematu podatkowego, przygotowaniu do jego wdrozenia lub 
od dnia dokonania pierwszej czynnosci zwiqzanej z jego wdrazaniem. 

3. Zespol MDR postypuje w sposob opisany w Podrozdziale 5.F. 

§ 35. W przypadku, gdy roli promotora schematu dotyczqcego podatku PIT, podatku 
CIT, podatku PCC lub WHT nie pelni zaden podmiot wspolpracujqcy z komorkq 
organizacyjnq (schemat zostal opracowany w ramach danej komorki organizacyjnej), 
kierownik lub upowazniony pracownik postypuje w sposob okreslony w Podrozdziale 5.F. 

Podrozdzial5.H 
Przekazywanie informacji 0 schema tach podatkowych dotycz~cych podatku PIT, 
podatku CIT, podatku PCC lub WHT - Urz~d Miasta Lodzi pelni~cy rol~ 

korzystaj~cego (MDR-3) 

§ 36. 1. W przypadku, gdy Urzqd Miasta Lodzi uzyskal korzysc wynikajqcq ze 
schematu podatkowego w danym okresie rozliczeniowym, to kierownik lub upowazniony 
pracownik kom6rki organizacyjnej, w kt6rej powstala korzysc przesyla do Zespolu MDR 
informacjy korzystajqcego 0 schemacie podatkowym na formularzu MDR-3 zgodnie 
z zalqcznikiem Nr 4 do Procedury MDR wraz ze skanami dokumentow zrodlowych. 

2. Kierownik lub upowazniony pracownik kom6rki organizacyjnej, w ktorej powstala 
korzysc przesyla informacjy korzystajqcego 0 schemacie podatkowym na formularzu MDR-3 
najpozniej 10-go dnia przed uplywem terminu na zlozenie deklaracji podatkowej dotyczqcej 
okresu rozliczeniowego, w kt6rym kom6rka organizacyjna dokonala jakichkolwiek czynnosci 
bydqcych elementem schematu podatkowego lub uzyskiwala wynikajqcq z niego korzysc. 

3. Zesp61 MDR na podstawie otrzymanych formularzy MDR-3 podpisanych przez 
kierownika kom6rki organizacyjnej i dokument6w zr6dlowych przygotowuje informacjy 
o schemacie podatkowym na dedykowanej platformie internetowej. 

4. Prezydent Miasta Lodzi podpisuje przygotowanq na dedykowanej platformie 
internetowej informacjy korzystajqcego 0 schemacie podatkowym (MDR-3) za pomocq 
podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego przekazujqc Szefowi Krajowej Administracji 
Skarbowej informacjy 0 schemacie podatkowym i pobiera UPO potwierdzajqce przekazanie 
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji 0 schemacie podatkowym. 

5. Czynnosci, 0 ktorych mowa w ust. 4 nalezy wykonac przed uplywem terminu na 
zlozenie deklaracji podatkowej dotyczqcej okresu rozliczeniowego, w ktorym korzystajqcy 
dokonywal jakichkolwiek czynnosci bydqcych elementem schematu podatkowego lub 
uzyskiwal wynikajqcq z niego korzysc podatkowq. 
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Podrozdzial 5. I 
Przekazywanie informacji 0 schematach podatkowych dotycz~cych podatku VAT lub 

podatku wynikaj~cego z ustawy 0 podatkach lokalnych - miejska jednostka 
organizacyjna pelni~ca rol~ promotora (MDR-l) 

§ 37. 1. W przypadku, gdy miejska jednostka organizacyjna pelni roly promotora 
schematu podatkowego dotycz~cego podatku V AT lub podatku wynikaj~cego z ustawy 
o podatkach lokalnych, kierownik lub upowazniony pracownik: 
1) przygotowuje informacjy 0 schemacie podatkowym na dedykowanej platformie 

internetowej; 
2) podpisuje przygotowan~ na dedykowanej platformie internetowej informacjy 0 schemacie 

podatkowym (MDR-l) za pomoc~ podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego 
(przekazuj~c Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacjy 0 schemacie 
podatkowym ); 

3) pobiera UPO potwierdzaj~ce przekazanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 
informacj i 0 schemacie podatkowym; 

4) poswiadcza za zgodnosc z oryginalem wydruk przekazanej Szefowi Kraj owej 
Administracji Skarbowej informacji 0 schemacie podatkowym (MDR-l) oraz wydruk 
UPO; 

5) przesyla do Zespolu MDR poswiadczone za zgodnosc z oryginalem wydruki. 
2. Kierownik lub upowazniony pracownik zobowi,!zany jest do wykonania czynnosci 

wymienionych w ust. 1 w terminie 30 dni do dnia nastypnego po udostypnieniu schematu 
podatkowego, jego przygotowaniu do wdrozenia lub od dnia dokonania pierwszej czynnosci 
zwi~zanej z jego wdrazaniem - w zaleznosci od tego, kt6re z tych zdarzen nast~pi wczesniej. 

§ 38. W przypadku, gdy miejska jednostka organizacyjna pelni roly promotora 
schematu podatkowego dotycz,!cego podatku V AT lub podatku wynikaj~cego z ustawy 
o podatkach lokalnych, jej kierownik zobowi~zany jest do poinformowania w formie 
pisemnej 0 zlozonym schemacie podatkowym korzystaj,!cego wskazanego w informacji 
MDR-1. 

§ 39. W przypadku, gdy miejska jednostka organlzaCYJna pelni roly promotora 
schematu podatkowego dotycz,!cego podatku V AT lub podatku wynikaj,!cego z ustawy 
o podatkach lokalnych, jej kierownik zobowi~zany jest do poinformowania w formie 
pisemnej 0 zlozonym schemacie podatkowym wspomagaj,!cego, jezeli zlecone mu zostalo 
wykonanie czynnosci zwi~zanych ze schematem podatkowym. 

§ 40. Przekazanie informacji MDR-l 0 zlozonym schemacie podatkowym 
korzystaj~cemu i wspomagaj~cemu nastypuje poprzez: 
1) przekazanie informacji 0 NSP i potwierdzenia nadania NSP niezwlocznie po jego 

nadaniu - w przypadku, gdy schematowi podatkowemu zostal nadany NSP w terminie 
30 dni od dnia nastypnego po jego udostypnieniu, przygotowaniu do wdrozenia lub od 
dnia dokonania pierwszej czynnosci zwi~zanej zjego wdrazaniem; 

2) przekazanie informacji 0 braku NSP oraz danych 0 schemacie podatkowym -
w przypadku, gdy schematowi podatkowemu nie zostal nadany NSP w terminie 30 dni od 
dnia nastypnego po jego udostypnieniu, przygotowaniu do wdrozenia lub od dnia 
dokonania pierwszej czynnosci zwi~zanej z jego wdrazaniem. 



19 

Podrozdzial 5.J 
Przekazywanie kwartalnej informacji 0 udost«:pnieniu schematow podatkowych 

dotycz~cych podatku VAT lub podatku wynikaj~cego z ustawy 0 podatkach lokalnych -
miejska jednostka organizacyjna pelni~ca rol«: promotora (MDR-4) 

§ 41. 1. W przypadku, gdy miejska jednostka organizacyjna po raz drugi Iub koIejny 
pelni roly promotora dane go schematu podatkowego standaryzowanego dotyczqcego podatku 
VAT Iub podatku wynikajqcego z ustawy 0 podatkach lokalnych, jej kierownik jest 
zobowiqzany do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej kwartalnej 
informacji 0 udostypnieniu schemat6w podatkowych (MDR-4). 

2. W sytuacji, 0 kt6rej mowa w ust. 1, w terminie 20 dni od zakonczenia kwartalu, 
w kt6rym miejska jednostka organizacyjna udostypnila po raz drugi lub kolejny dany schemat 
podatkowy standaryzowany dotyczqcy podatku V AT, lub podatku wynikajqcego z ustawy 
o podatkach lokalnych, kierownik lub upowazniony pracownik: 
1) przygotowuje kwartalnq informacjy 0 udostypnieniu schematu podatkowego na 

dedykowanej platformie internetowej; 
2) podpisuje przygotowanq na dedykowanej platformie internetowej kwartalnq informacjy 

o udostypnieniu schematu podatkowego (MDR-4) za pomOCq podpisu kwalifikowanego 
lub profilu zaufanego, przekazujqc Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej kwartalnq 
informacjy 0 udostypnieniu schematu podatkowego; 

3) pobiera UPO potwierdzajqce przekazanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 
kwartalnej informacji 0 udostypnieniu schematu podatkowego; 

4) poswiadcza za zgodnosc z oryginalem wydruk przekazanej Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej kwartalnej informacji 0 udostypnieniu schematu podatkowego 
(MDR-4) oraz wydruk UPO; 

5) przesyla do Zespolu MDR poswiadczone za zgodnosc z oryginalem wydruki. 

Podrozdzial5.K 
Przekazywanie informacji 0 schematach podatkowych dotycz~cych podatku VAT lub 
podatku wynikaj~cego z ustawy 0 podatkach lokalnych (MDR-l) - miejska jednostka 

organizacyjna wyst«:puj~ca w roli korzystaj~cego 

§ 42. 1. W przypadku, gdy roly promotora schematu podatkowego dotyczqcego podatku 
V AT lub podatku wynikajqcego z ustawy 0 podatkach lokalnych pelni podmiot 
wsp61pracujqcy z miejskq jednostkq organizacyjnq, zobowiqzany jest on do przekazania, 
w terminie 30 dni od dnia nastypnego po jego udostypnieniu, przygotowaniu do wdrozenia 
lub od dnia dokonania pierwszej czynnosci zwiqzanej z jego wdrazaniem, do kierownika 
miejskiej jednostki organizacyjnej informacji 0 przekazaniu Szefowi Krajowej Administracji 
Skarbowej informacji 0 schemacie podatkowym. 

2. Przekazanie informacji, 0 kt6rej mowa w ust. 1 nastypuje poprzez: 
1) przekazanie informacji 0 NSP i potwierdzenia nadania NSP niezwlocznie po jego 

nadaniu - w przypadku, gdy schematowi podatkowemu zostal nadany NSP w terminie 
30 dni od dnia nastypnego po jego udostypnieniu, przygotowaniu do wdrozenia lub od 
dnia dokonania pierwszej czynnosci zwiqzanej z jego wdrazaniem; 

2) przekazanie informacji 0 braku NSP oraz danych 0 schemacie podatkowym -
w przypadku, gdy schematowi podatkowemu nie zostal nadany NSP w terminie 30 dni od 
dnia nastypnego po jego udostypnieniu, przygotowaniu do wdrozenia lub od dnia 
dokonania pierwszej czynnosci zwiqzanej z j ego wdrazaniem. 
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§ 43. Kierownik miejskiej jednostki organizacyjnej, otrzyman,! informacjy, 0 kt6rej 
mowa w § 42 ust. 1 i ust. 2 przesyla do Zespolu MDR. 

§ 44. 1. W przypadku braku przekazania przez promotora Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej informacji 0 schemacie podatkowym, Miasto L6dz zobowi,!zane jest 
do przekazania w terminie 30 dni od dnia nastypnego po jego udostypnieniu, przygotowaniu 
do wdrozenia lub od dnia dokonania pierwszej czynnosci zwi,!zanej z jego wdrazaniem, 
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji 0 schemacie podatkowym (MDR-l). 

2. W przypadku, gdy w terminie 25 dni od dnia nastypnego po udostypnieniu schematu 
podatkowego, przygotowaniu do jego wdrozenia lub od dnia dokonania pierwszej czynnosci 
zwi,!zanej z jego wdrazaniem, promotor nie przekaze do kierownika miejskiej jednostki 
organizacyjnej informacji 0 dokonanym zgloszeniu do Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, kierownik miejskiej jednostki organizacyjnej w terminie 2 dni informuje Zesp61 
MDR 0 braku otrzymania od podmiotu wsp61pracuj,!cego informacji 0 dokonaniu zgloszenia 
do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i przesyla do Zespolu MDR podpisany formularz 
MDR-l zgodnie z zal,!cznikiem Nr 3 do Procedury MDR wraz ze skanami dokument6w 
zr6dlowych. 

3. Zesp61 MDR na podstawie otrzymanego formularza MDR-l podpisanego przez 
kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej i dokument6w zr6dlowych przygotowuje 
informacjy 0 schemacie podatkowym na dedykowanej platformie internetowej. 

4. Prezydent lub upowazniony pracownik: 
1) podpisuje przygotowan,! na dedykowanej platformie internetowej informacjy 0 schemacie 

podatkowym (MDR-l) za pomoc,! podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego 
przekazuj,!c Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacjy 0 schemacie 
podatkowym; 

2) pobiera UPO potwierdzaj,!ce przekazanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 
informacji 0 schemacie podatkowym; 

3) poswiadcza za zgodnosc z oryginalem wydruk przekazanej Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej informacji 0 schemacie podatkowym (MDR-l) oraz wydruk 
UPO. 

§ 45. W przypadku, gdy roli promotora schematu dotycz,!cego podatku VAT lub 
podatku wynikaj,!cego z ustawy 0 podatkach lokalnych nie pelni zaden podmiot 
wsp61pracuj,!cy z miejsk,! jednostk,! organizacyjn,! (schemat zostal opracowany w ramach 
danej miejskiej jednostki organizacyjnej), kierownik miejskiej jednostki organizacyjnej, 
w terminie do 20 dni od dnia nastypnego po jego udostypnieniu, przygotowaniu do wdrozenia 
lub od dnia dokonania pierwszej czynnosci zwi,!zanej z jego wdrazaniem przekazuje 
Zespolowi MDR podpisan,! informacje 0 schemacie podatkowym na formularzu (MDR-l) 
zgodnie z zal,!cznikiem nr 3 do Procedury MDR, a nastypnie Prezydent lub upowazniony 
pracownik postypuje w spos6b okreslony w § 44 ust. 4. 

Podrozdzial5.L 
Przekazywanie informacji 0 schematach podatkowych podatku VAT, lub podatku 
wynikaj~cego z ustawy 0 podatkach lokalnych - miejska jednostka organizacyjna 

pelni~ca rol(( korzystaj~cego (MDR-3) 

§ 46. 1. W przypadku, gdy miejska jednostka organizacyjna uzyskala korzysc 
podatkow,! wynikaj,!c,! ze schematu podatkowego w danym okresie rozliczeniowym, to 
w terminach zgodnych z obiegiem deklaracji VAT-7, 0 kt6rych mowa w zarz,!dzeniu 
Nr 7718/VIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 lutego 2018 w sprawie wsp6lnego 
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rozliczania podatku od towarow i uslug w miejskich jednostkach organizacyjnych 
i komorkach organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi zmienionym zarz,!dzeniami Prezydenta 
Miasta Lodzi Nr 8779/VIII18 z dnia 26 czerwca 2018 r., Nr 9735/VIII18 z dnia 13 listopada 
2018 r. i Nr 2246/VIIII19 z dnia 2 pazdziernika 2019 r., kierownik przesyla do Zespolu MDR 
podpisan,! informacjy korzystaj,!cego 0 schemacie podatkowym na formularzu MDR-3 
zgodnie z zal,!cznikiem Nr 4 do Procedury MDR wraz ze skanami dokumentow zrodlowych. 

2. Zespol MDR na podstawie otrzymanych formularzy MDR-3 i dokumentow 
zrodlowych przygotowuje informacjy 0 schemacie podatkowym na dedykowanej platformie 
internetowej. 

3. Prezydent Miasta Lodzi podpisuje przygotowan,! na dedykowanej platformie 
internetowej informacjy korzystaj,!cego 0 schemacie podatkowym (MDR-3) za pomoc,! 
podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego, przekazuj,!c Szefowi Krajowej Administracji 
Skarbowej informacjy 0 schemacie podatkowym i pobiera UPO potwierdzaj,!ce przekazanie 
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji 0 schemacie podatkowym. 

4. Czynnosci, 0 ktorych mowa w ust. 3 nalezy wykonac przed uplywem terminu na 
zlozenie deklaracji podatkowej dotycz,!cej okresu rozliczeniowego, w ktorym korzystaj,!cy 
dokonywal jakichkolwiek czynnosci byd,!cych elementem schematu podatkowego lub 
uzyskiwal wynikaj,!ca z niego korzysc podatkow'!. 

Podrozdzial5.M 
Przekazywanie informacji 0 schematach podatkowych oraz informacji 0 udost'(pnieniu 

schematow podatkowych dotycz~cych podatku VAT lub podatku wynikaj~cego 
z ustawy 0 podatkach lokalnych - komorka organizacyjna U rz'(du Miasta Lodzi 

identyfikuje lub udost,(pnia schemat podatkowy, w ktorym U rz~d Miasta Lodzi pelni 
rol'( promotora (MDR-l, MDR-4) 

§ 47.1 W przypadku, gdy komorka organizacyjna Urzydu Miasta Lodzi identyfikuje lub 
udostypnia schemat podatkowy dotycz'!cy podatku V AT lub podatku wynikaj,!cego z ustawy 
o podatkach 10kalnych, w ktorym Urz'!d Miasta Lodzi pelni roly promotora, kierownik tej 
komorki organizacyjnej lub jej upowazniony pracownik: 
1) przygotowuje informacjy 0 schemacie podatkowym na formularzu MDR-l zgodnie 

z zal,!cznikiem Nr 3 do Procedury MDR, w przypadku identyfikacji schematu 
podatkowego, lub w przypadku kwartalnej informacji 0 udostypnieniu schematow 
podatkowych na formularzu MDR-4, zgodnie z zal,!cznikiem Nr 5 do Procedury MDR 
w przypadku udostypnienia schematu podatkowego; 

2) przesyla do Zespolu MDR podpisan,! przez kierownika komorki organizacyjnej 
informacjy 0 schemacie podatkowym. 

2. Kierownik komorki organizacyjnej lub upowazniony pracownik zobowi,!zany jest do 
wykonania czynnosci wymienionych w ust. 1 w terminie: 

1) do 10 dnia od dnia nastypnego po udostypnieniu schematu podatkowego jego 
przygotowaniu do wdrozenia lub od dnia dokonania pierwszej czynnosci zwi,!zanej 
zjego wdrazaniem - w zaleznosci od tego, ktore z tych zdarzen nast,!pi wczesniej -
w przypadku informacji 0 schemacie podatkowym (MDR-l); 

2) do 7 dnia od zakonczenia kwartalu, w ktorym komorka organizacyjna udostypnila 
po raz drugi lub kolejny dany schemat podatkowy standaryzowany dotycz'!cy 
podatku VAT lub podatku wynikaj,!cego z ustawy 0 podatkach lokalnych -
w przypadku informacji 0 udostypnieniu schematu podatkowego (MDR-4). 

3. Zespol MDR na podstawie otrzymanych formularzy MDR-l lub MDR-4, 0 ktorych 
mowa w ust.l : 
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1) przygotowuje informacjy 0 schemacie podatkowym (MDR-1) lub informacjy 
o udostypnieniu schematu podatkowego (MDR-4) na dedykowanej platformie 
intemetowej; 

2) podpisuje przygotowan'l na dedykowanej p1atformie intemetowej informacjy 0 schemacie 
podatkowym (MDR-l) lub 0 udostypnieniu schematu podatkowego (MDR-4) za pomoc'l 
podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego przekazuj'lc Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej informacjy 0 schemacie podatkowym lub informacjy 
o udostypnieniu schemat podatkowego; 

3) pobiera UPO potwierdzaj'lce przekazanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 
informacji 0 schemacie podatkowym lub 0 udostypnieniu schematu podatkowego; 

4) poswiadcza za zgodnosc z oryginalem wydruk przekazanej Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej informacji 0 schemacie podatkowym (MDR-1) lub informacji 
o udostypnieniu schematu podatkowego MDR-4) oraz wydruk UPO; 

5) przesyla do kierownika danej komorki organizacyjnej poswiadczone za zgodnosc 
z oryginalem wydruki. 

§ 48. W przypadku schematu podatkowego, w ktorym roly promotora pelni Urz'ld 
Miasta Lodzi, zidentyfikowanego w ramach kom6rki organizacyjnej Urzydu Miasta Lodzi, 
ktora zidentyfikowala schemat dotycz'!cy podatku VAT lub podatku wynikaj,!cego z ustawy 
o podatkach 10kalnych kierownik lub upowazniony pracownik, zobowi,!zany jest do 
poinformowania w formie pisemnej 0 zlozonym schemacie podatkowym korzystaj,!cego 
wskazanego w informacji MDR-1. 

§ 49. W przypadku schematu podatkowego, w ktorym roly promotora pelni Urz'!d 
Miasta Lodzi, zidentyfikowanego w ramach komorki organizacyjnej Urzydu Miasta Lodzi 
i dotycz'!cego podatku V AT lub podatku wynikaj,!cego z ustawy 0 podatkach 10kalnych, 
kierownik lub upowazniony pracownik danej komorki zobowi,!zany jest do poinformowania 
w formie pisemnej 0 zlozonym schemacie podatkowym wspomagaj,!cego, jezeli zlecone mu 
zostalo wykonanie czynnosci zwi,!zanych ze schematem podatkowym. 

§ 50. Kierownik komorki organizacyjnej lub upowazniony pracownik kom6rki 
przekazuje informacjy MDR-1 0 zlozonym schemacie podatkowym korzystaj,!cemu . . 
1 wspomagaJ,!cemu poprzez: 
1) przekazanie informacji 0 NSP i potwierdzenia nadania NSP niezwlocznie po jego nadaniu 

- w przypadku, gdy schematowi podatkowemu zostal nadany NSP w terminie 30 dni od 
dnia nastypnego po jego udostypnieniu, przygotowaniu do wdrozenia lub od dnia 
dokonania pierwszej czynnosci zwi,!zanej z jego wdrazaniem; 

2) przekazanie informacji 0 braku NSP oraz danych 0 schemacie podatkowym -
w przypadku, gdy schematowi podatkowemu nie zostal nadany NSP w terminie 30 dni od 
dnia nastypnego po jego udostypnieniu, przygotowaniu do wdrozenia lub od dnia 
dokonania pierwszej czynnosci zwi,!zanej z jego wdrazaniem. 

Podrozdzial S.N 
Przekazywanie informacji 0 schematach podatkowych dotycz~cych podatku VAT lub 

podatku wynikaj~cego z ustawy 0 podatkach lokalnych (MDR-l) - Urz~d Miasta Lodzi 
wyst~puje w roli korzystaj~cego 

§ 51. 1. W przypadku, gdy roly promotora schematu podatkowego dotycz,!cego podatku 
V AT lub podatku wynikaj,!cego z ustawy 0 podatkach 10kalnych pelni podmiot 
wspolpracuj,!cy z okreslon,! komork,! organizacyjn,! Urzydu Miasta Lodzi, zobowi,!zany jest 
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on do przekazania w terminie 30 dni od dnia nastypnego po jego udostypnieniu, 
przygotowaniu do wdro.'lenia lub od dnia dokonania pierwszej czynnosci zwiqzanej z jego 
wdra.'laniem do kierownika tej komorki organizacyjnej informacji 0 przekazaniu Szefowi 
Krajowej Administracji Skarbowej informacji 0 schemacie podatkowym. 

2. Przekazanie informacji, 0 ktorej mowa w ust. 1 nastypuje poprzez: 
1) przekazanie informacji 0 NSP i potwierdzenia nadania NSP niezwlocznie po jego nadaniu 

- w przypadku, gdy schematowi podatkowemu zostal nadany NSP w terminie 30 dni od 
dnia nastypnego po jego udostypnieniu, przygotowaniu do wdro.'lenia lub od dnia 
dokonania pierwszej czynnosci zwiqzanej z jego wdra.'laniem; 

2) przekazanie informacji 0 braku NSP oraz danych 0 schemacie podatkowym -
w przypadku, gdy schematowi podatkowemu nie zostal nadany NSP w terminie 30 dni od 
dnia nastypnego po jego udostypnieniu, przygotowaniu do wdro.'lenia lub od dnia 
dokonania pierwszej czynnosci zwiqzanej z jego wdra.'laniem. 

§ 52. Kierownik komorki organizacyjnej, otrzymanq informacjy, 0 ktorej mowa w § 51 
ust. 1 i ust. 2 przesyla do Zespolu MDR. 

§ 53. 1. W przypadku, gdy promotor nle przeka.'le do kierownika komorki 
organizacyjnej informacji 0 dokonanym zgloszeniu do Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej w terminie 25 dni od dnia nastypnego po udostypnieniu schematu podatkowego, 
przygotowaniu do jego wdro.'lenia lub od dnia dokonania pierwszej czynnosci zwiqzanej 
z jego wdra.'laniem, kierownik lub upowa.'lniony pracownik: 
1) przygotowuje informacjy 0 schemacie podatkowym na formularzu MDR-l zgodnie 

z zalqcznikiem Nr 3 do Procedury MDR; 
2) przesyla do Zespolu MDR podpisanq przez kierownika informacjy 0 schemacie 

podatkowym. 
2. Zespol MDR postypuje w sposob opisany w Podrozdziale 5.M. 
3. Realizacja dzialan okreslonych w ust. 1 pkt.l i 2 nastypuje w terminie 27 dni od dnia 

nastypnego po udostypnieniu schematu podatkowego, przygotowaniu do jego wdro.'lenia lub 
od dnia dokonania pierwszej czynnosci zwiqzanej z jego wdra.'laniem. 

§ 54. W przypadku, gdy roli promotora schematu dotyczqcego podatku VAT lub 
podatku wynikajqcego z ustawy 0 podatkach lokalnych nie pelni .'laden podmiot 
wspolpracujqcy z komorkq organizacyjnq (schemat zostal opracowany w ramach danej 
komorki organizacyjnej), kierownik lub upowa.'lniony pracownik komorki postypuje w sposob 
okreslony w Podrozdziale 5.M. 

Podrozdzial 5.0 
Przekazywanie informacji 0 schematach podatkowych podatku VAT, lub podatku 
wynikaj~cego z ustawy 0 podatkach lokalnych - U rz~d Miasta Lodzi pelni~cy rol~ 

korzystaj~cego (MDR-3) 

§ 55. 1. W przypadku, gdy Urzqd Miasta Lodzi uzyskal korzysc wynikajqcq ze 
schematu podatkowego w danym okresie rozliczeniowym, to w terminach zgodnych 
z obiegiem deklaracji VAT-7, 0 ktorych mowa w zarzqdzeniu Nr 7718NIII18 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 7 lutego 2018 w sprawie wspolnego rozliczania podatku od towarow 
i uslug w miejskich jednostkach organizacyjnych i komorkach organizacyjnych Urzydu 
Miasta Lodzi zmienionym zarzq.dzeniami Prezydenta Miasta Lodzi Nr 8779/VIII18 z dnia 
26czerwca 2018 r., Nr 9735/VIII18 z dnia 13 listopada 2018 r. i Nr 2246/VIIII19 z dnia 
2 pazdziernika 2019 r., kierownik lub upowa.'lniony pracownik tej komorki, w ktorej powstala 
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korzysc przesyla do Zespolu MDR informacjy korzystaj,!cego 0 schemacie podatkowym na 
formularzu MDR-3, zgodnie z zal,!cznikiem Nr 4 do Procedury MDR wraz ze skanami 
dokument6w zr6dlowych. 

2. Zesp61 MDR na podstawie otrzymanych formularzy MDR-3 podpisanych przez 
kierownika kom6rki organizacyjnej i dokument6w zr6dlowych przygotowuje informacjy 
o schemacie podatkowym na dedykowanej platformie internetowej. 

3. Prezydent Miasta Lodzi podpisuje przygotowan,! na dedykowanej platformie 
internetowej informacjy korzystaj,!cego 0 schemacie podatkowym (MDR-3) za pomoc,! 
podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego (przekazuj,!c Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej informacjy 0 schemacie podatkowym) i pobiera UPO 
potwierdzaj,!ce przekazanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji 
o schemacie podatkowym. 

4. Czynnosci, 0 kt6rych mowa w ust. 3 nalezy wykonac przed uplywem terminu na 
zlozenie deklaracji podatkowej dotycz,!cej okresu rozliczeniowego, w kt6rym korzystaj,!cy 
dokonywal jakichkolwiek czynnosci byd,!cych elementem schematu podatkowego lub 
uzyskiwal wynikaj,!ca z niego korzysc podatkow'!. 

Rozdzial6 
Zasady zglaszania naruszeii obowi~zkow dotycz~cych raportowania schematow 

podatkowych 

§ 56. W przypadku uzyskania informacji na temat naruszenia obowi,!zk6w dotycz,!cych 
raportowania schemat6w podatkowych, kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych lub 
kom6rek organizacyjnych S,! zobowi,!zani do podjycia dzialan w celu wypelnienia 
obowi,!zk6w dotycz,!cych raportowania schemat6w podatkowych. 

§ 57. 1. W przypadku uzyskania informacji na temat naruszenia obowi,!zk6w 
raportowania schemat6w podatkowych, dotycz,!cych podatku V AT w zakresie MDR-3 oraz 
MDR-l, w sytuacji, gdy miejska jednostka pelni roly korzystaj,!cego, kierownicy miejskich 
jednostek organizacyjnych lub kom6rek organizacyjnych S,! zobowi,!zani do niezwlocznego 
przekazania do Zespolu MDR wyczerpuj,!cego i konkretnego opisu tego naruszenia. 

2.Informacje, 0 kt6rych mowa w ust. 1 przekazywane S,! zgodnie ze wzorem 
oswiadczenia okreslonym w zal,!czniku Nr 7 do Procedury MDR. 

3. W przypadku stwierdzenia, ze doszlo do rzeczywistego lub potencjalnego naruszenia 
obowi,!zk6w dotycz,!cych raportowania schemat6w podatkowych, 0 kt6rych mowa w ust. 1, 
Zesp61 MDR niezwlocznie wzywa kierownika danej miejskiej jednostki organizacyjnej lub 
kom6rki organizacyjnej do podjycia wlasciwych dzialan w celu wypelnienia obowi,!zk6w 
dotycz,!cych raportowania schemat6w podatkowych. 

Rozdzial7 
Zasady kontroli wewn~trznej realizacji obowi~zkow dotycz~cych raportowania 

schematow podatkowych oraz zasad post~powania okreslonych w Procedurze MDR 

§ 58. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i kierownicy kom6rek 
organizacyjnych zobowi,!zani s,! dokonywania cyklicznej kontroli realizacji obowi,!zk6w 
dotycz'!cych raportowania schemat6w podatkowych oraz przygotowywania do 15 dnia od 
zakonczenia p6lrocza raportu 0 braku wiedzy na temat jakichkolwiek naruszen obowi,!zk6w 
dotycz,!cych raportowania schemat6w podatkowych oraz zawieraj,!cego stwierdzenia, czy: 
1) wszystkie uprzednio zidentyfikowane schematy podatkowe zostaly prawidlowo 

zaraportowane i zostal im nadany NSP; 
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2) odpowiednie podmioty, ktorych schemat dotyczy zostaly poinformowane 0 nadaniu NSP; 
3) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przekazano wszystkie informacje 

o zidentyfikowanych schematach podatkowych we wszystkich wymagaj'l-cych tego 
sytuacj ach; 

4) zostaly podjyte odpowiednie dzialania zwi'l-zane ze zgloszonymi przez pracownikow lub 
kierownikow biez'l-cymi w'l-tpliwosciami i naruszeniami obowi'l-zkow dotycz'l-cych 
raportowania schematow podatkowych. 

§ 59. W przypadku ujawnienia naruszenia obowi'l-zkow kierownik miej skiej jednostki 
organizacyjnej lub komorki organizacyjnej niezwlocznie podejmuje wlasciwe dzialania 
w celu wypelnienia obowi'l-zkow dotycz'l-cych raportowania schematow podatkowych. 

§ 60. W przypadku ujawnienia naruszenia obowi'l-zkow dotycz'l-cych raportowania 
schematow podatkowych, 0 ktorych mowa w § 57. 1, Zespol MDR niezwlocznie wzywa 
kierownika danej miejskiej jednostki organizacyjnej lub komorki organizacyjnej do podjycia 
wlasciwych dzialail w celu wypelnienia obowi'l-zkow dotycz'l-cych raportowania schematow 
podatkowych. 

Rozdzial8 
Zasady przechowywania dokumentow oraz informacji 

§ 61. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i kierownicy komorek 
organizacyjnych, oraz Zespol MDR zobowi'l-zani S'l- do przechowywania przez okres 10 lat 
wszelkich dokumentow zwi'l-zanych realizacj'l- obowi'l-zkow dotycz'l-cych raportowania 
schematow podatkowych. 

§ 62. Dokumentami zwi'l-zanymi z realizacjq obowiqzkow dotyczqcych raportowania 
schematow podatkowych Sq w szczegolnosci: 
1) Procedura MDR oraz wszelkie jej aktualizacje; 
2) podpisane przez kierownikow miejskich jednostek organizacyjnych i kierownikow 

komorek organizacyjnych oswiadczenia, 0 ktorych mowa w § 10; 
3) wiadomosci e-mail dotycz'l-ce spraw zwiqzanych z realizacjq obowiqzkow dotyczqcych 

raportowania schematow podatkowych; 
4) wydruki informacji 0 schematach podatkowych wysylanych do Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej wraz z urzydowym potwierdzeniem odbioru (UPO); 
5) wydruki potwierdzenia nadania Numeru Schematu Podatkowego (NSP); 
6) oswiadczenia, 0 ktorych mowa w § 57. 

§ 63. Wszelkie dokumenty zwiqzane z realizacjq obowiqzkow dotyczqcych 
raportowania schematow podatkowych przechowywane S'l- w sposob zapewnlaJ'l-CY 
zabezpieczenie przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratq. 



Zah!cznik N r 1 
do Procedury MDR 

L6dz, data: .................... . 

OSWIADCZENIE 

Ja nizej podpisany/a 

(imiy i nazwisko) 
Zatrudniony/a na stanowisku 

(nazwa miejskiej jednostki organizacyjnej I kom6rki organizacyjnej UML) 
oswiadczam, ze zapoznalem/am siy: 

• z przepisami Rozdzialu lla Dzialu III ordynacji podatkowej "Informacje 0 schematach 
podatkowych" , 

• z tresciq Procedury obiegu dokument6w i informacji w miejskich jednostkach 
organizacyjnych i kom6rkach organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi w celu realizacji 
obowiqzk6w dotyczqcych raportowania schemat6w podatkowych, 

oraz, ze przyjmujy na siebie pelnq odpowiedzialnosc mogqCq wyniknqc z niezastosowania siy 
do ich postanowien. 

Podpis (z imiennq pieczqtkq) 
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PYTANIA 

Element weIYfikowany - kryterium transgranlczne 
Podstawa prawna 

art. 86a par. 3 
Kryterium transgraniczne uwaza siy za spelnione~ jezeli 
uzgodnienie dotyczy wi~cej nif jednego panstwa 
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa 
czlonkowskiego Unii Europejskiej i panstwa trzeciego oraz 
spelnia co najmniej jeden z ponizszych warunk6w: 
1) nie wszyscy uczestnicy uzgodnienia maj,! miejsce 
zamieszkania, siedziby lub zarz'!d na terytorium tego samego 
panstwa, 
2) co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia rna miejsce 
zamieszkania, siedziby lub zarz'!d na terytorium wiycej niz 
jednego panstwa, 
3) co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi 
dzialalnosc na terytorium danego panstwa za posrednictwem 
zagranicznego zakladu w tym panstwie, a uzgodnienie stanowi 
czysc alba calosc dzialalnosci gospodarczej tego zagranicznego 
zakladu, 
4) co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi 
dzialalnosc na terytorium innego panstwa nie maj,!c miejsca 
zamieszkania ani siedziby na terytorium tego panstwa oraz nie 
posiadaj,!c zagranicznego zakladu na terytorium tego panstwa~ 
5) uzgodnienie moze miec wplyw na automatyczn,! wymiany 
informacji, 0 kt6rej mowa w dziale III ustawy z dnia 9 marca 
2017 r. 0 wymianie informacji podatkowych z innymi 
panstwami, lub na wskazanie beneficjenta rzeczywistego w 
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 0 przeciwdzialaniu 
praniu pieniydzy oraz finansowaniu terroryzmu 
- z wyj'!tkiem sytuacji, gdy uzgodnienie dotyczy wyl,!cznie 
podatku od wartosci dodanej, w tym podatku od towar6w i 
uslug, podatku akcyzowego lub cel, nakladanych na terytorium 
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej. 
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Nr Pytania z diagramu 
1. Czy plano wane / 
rozwazane / podjyte 
dzialanie dotyczy opr6cz 
podmiotu z Polski takZe 
podmiotu z innego niz 
Polska kraju Unii 
Europejskiej (np. Polski i 
Francji) lub spoza UE (np. 
Polski i Szwajcarii)? 

T AKIN IE - powr6t do 
diagramu 



Element weryfikowany - kryterium kwalifikowanego korzystaJ~cego 
Podstawa prawna N r Pytania z Diagramu 

art. 86a par. 4 2. Czy podmiot Gako podmiot 
Kryterium kwalifikowanego korzystajqcego uwaza siy rozumiana jest zarowno jednostka 
za spelnione, jezeli przychody lub koszty organizacyjna, jak i Miasto jako 
korzystajqcego albo wartosc aktywow tego podmiotu w calosc oraz inny podmiot) 
rozumieniu przepisow 0 rachunkowosci, ustalone na korzystajqcy z efektow / wyniku 
podstawie prowadzonych ksiqg rachunkowych, planowanego / rozwazanego / 
przekroczyly w roku poprzedzaj~cym lub w podjytego dzialania osiqgnql / 
biez~cym roku obrotowym rownowartosc 10 000 000 osiqga (w roku ubieglym lub 
euro lub jezeli udostypniane lub wdrazane uzgodnienie biezqcym) przychody lub koszty 
dotyczy rzeczy lub praw 0 wartosci rynkowej albo posiada aktywa 0 wartosci 
przekraczaj~cej rownowartosc 2 500 000 euro lub wyzszej niz rownowartosc 
jezeli korzystajqcy jest podmiotem powiqzanym w 10.000.000 euro w zlotowkach? 
rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. 0 podatku dochodowym od os6b fizycznych lub 
art. 11 a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 0 

podatku dochodowym od os6b prawnych z takim 
podmiotem. W przypadku podmiot6w, kt6re nie 
prowadzq ksiqg rachunkowych, przychody i koszty 
ustala sit( odpowiednio zgodnie z ustawq z dnia 26 lipca 
1991 r. 0 podatku dochodowym od os6b fizycznych lub 
ustawq z dnia 15 lutego 1992 r. 0 podatku dochodowym 
od os6b prawnych w odpowiednich latach 
podatkowych, a wartosc aktyw6w - zgodnie z ich 
wartosciq rynkowq w odpowiednich latach 
kalendarzowych. 
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TAKINIE 

3. Czy planowane / rozwazane / 
podjyte dzialanie dotyczy rzeczy 
lub praw 0 wartosci rynkowej 
wyzszej niz rownowartosc 
2.500.000 euro w zlot6wkach? 

T AKIN IE - powrot do diagramu 



Element weryfikowany - Inna szczegolna cecha roz loznawcza 
Podstawa prawna Nr Pytania z Diagramu 

art. 86a par. 1 pkt 1 lit. a 4. Czy planowane / rozwazane / 
Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa 0: innej podjyte dzialanie wplywa na 
szczeg6lnej cesze rozpoznawczej - rozumie siy przez odroczony podatek dochodowy 
to wlasciwosc uzgodnienia polegajqcq na tym, ze Miasta (jednostki) lub innego 
spelniony jest co najmniej jeden z ponizszych podmiotu i jest to wplyw istotny dla 
warunk6w: wplyw na cz~sc odroczon~ podatku danej jednostki w rozumieniu 
dochodowego lub aktywa albo rezerwy z tytulu przepis6w 0 rachunkowosci? 
podatku odroczonego, wynikajqcy lub oczekiwany 
w zwiqzku z wykonaniem uzgodnienia u 
korzystajqcego jest istotny dla danej jednostki w 
rozumieniu przepis6w 0 rachunkowosci oraz 
przekracza w trakcie roku kalendarzowego kwot~ 
5000000 zl. 

art. 86a par. 1 pkt 1 lit. b 
Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa 0: innej 
szczeg6lnej cesze rozpoznawczej - rozumie siy przez 
to wlasciwosc uzgodnienia polegajqcq na tym, ze 
spelniony jest co najmniej jeden z ponizszych 
warunk6w: platnik podatku dochodowego bylby 
zobowi~zany do pobrania podatku 
przekraczaj~cego w trakcie roku kalendarzowego 
kwot~ 5 000 000 zl, jezeli w odniesieniu do wyplat 
naleznosci wynikajqcych lub oczekiwanych w 
zwiqzku z wykonaniem uzgodnienia nie mialyby 
zastosowania wlasciwe umowy 0 unikaniu 
podw6jnego opodatkowania lub zwolnienia 
podatkowe. 

art. 86a par. 1 pkt 1 lit. c 
Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa 0: innej 
szczeg6lnej cesze rozpoznawczej - rozumie siy przez 
to wlasciwosc uzgodnienia polegajqcq na tym, ze 
spelniony jest co najmniej jeden z ponizszych 
warunk6w: dochody (przychody) podatnika, 0 

kt6rym mowa wart. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. 0 podatku dochodowym od os6b fizycznych 
lub art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 0 

podatku dochodowym od os6b prawnych, 
wynikajqce lub oczekiwane w zwiqzku z 
wykonaniem uzgodnienia, przekraczajq lqcznie w 
trakcie roku kalendarzowego kwoty 25 000 000 z1. 
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TAKINIE 

5. Czy wplyw ten przekracza w 
trakcie roku kalendarzowego kwoty 
5.000.000 zl? 

TAKINIE 
6. Czy planowane / rozwazane / 
podjyte dzialanie wiqze siy z 
zobowiqzaniem do pobrania podatku 
u zr6dla przez Miasto (jednostky) lub 
inny podmiot? 

TAKINIE 

7. Czy wysokosc tego podatku 
(obliczona bez uwzglydnienia 
obnizonej stawki lub zwolnienia 
wynikajqcych z umowy 0 unikaniu 
podw6jnego opodatkowania) wynosi 
w trakcie roku kalendarzowego 
kwoty 5.000.000 zl? 

TAKINIE 
8. Czy planowane / rozwazane / 
podjyte dzialanie wiqze siy z 
powstaniem dochod6w 
(przychod6w) po stronie 
nierezydenta? 

TAKINIE 

9. Czy wysokosc dochod6w 
nierezydenta wynikajqcych lub 
oczekiwanych w zwiqzku ze 
zdarzeniem przekracza lqcznie w 
trakcie roku kalendarzowego kwoty 
25.000.000 zl? 

TAKINIE 



art. 86a par. 1 pkt 1 lit. d 10. Czy planowane / rozwazane / 
Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa 0: innej podj yte dzialanie wi,!ze siy z r6znic,! 
szczeg6lnej cesze rozpoznawczej - rozumie siy przez w potencjalnym opodatkowaniu 
to wlasciwosc uzgodnienia polegaj,!c,! na tym, ze nierezydenta w Polsce i w 
spelniony jest co najmniej jeden z ponizszych faktycznym miej scu opodatkowania 
warunk6w: roznica pomi~dzy polskim podatkiem w panstwie siedziby? 
dochodowym, ktory bylby nalezny w zwi~zku z 
wykonaniem uzgodnienia od korzystaj~cego TAKINIE 
nieposiadaj~cego siedziby, zarz~du ani miejsca 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, gdyby byl on podatnikiem, 0 ktorym mowa 11. Czy l'!czna wysokosc tej roznicy 
wart. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 0 w trakcie roku podatkowego 
podatku dochodowym od osob fizycznych lub art. 3 przekracza kwoty 5.000.000 zl? 
ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 0 podatku 
dochodowym od os6b prawnych, a podlegaj~cym TAKINIE 
faktycznej zaplacie podatkiem dochodowym w 
panstwie siedziby, zarz~du lub miejsca 
zamieszkania korzystaj~cego w zwi,!zku z 
wykonaniem uzgodnienia, przekracza I~cznie w 
trakcie roku kalendarzowego kwot~ 5 000 000 zl. 
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Element weryfikowany - szczegolna cecha rozpoznawcza 
Podstawa prawna 

art. 86a par. 1 pkt 13 lit. a 
Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa 0: szczegolnej cesze 
rozpoznawczej - rozumie siy przez to wlasciwosc uzgodnienia 
polegaj,!c,! na tym, ze spelniony jest co najmniej jeden z ponizszych 
warunkow: obejmuje ono podlegaj,!ce zaliczeniu do kosztow 
uzyskania przychodow transgraniczne platnosci pomiydzy 
podmiotami powi,!zanymi oraz: 
- odbiorca platnosci nie ma miejsca zamieszkania, siedziby ani 
zarz~du w iadnym z panstw, 
- odbiorca platnosci posiada miejsce zamieszkania, siedzib«( lub 
zarz~d na terytorium lub w kraju stosuj~cym szkodliw~ 
konkurencj«( podatkow~, okreslonych na podstawie przepisow 0 

podatku dochodowym od osob fizycznych oraz przepisow 0 

podatku dochodowym od osob prawnych. 

art. 86a par. 1 pkt 13 lit. b 
Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa 0: szczegolnej cesze 
rozpoznawczej - rozumie siy przez to wlasciwosc uzgodnienia 
polegaj,!c,! na tym, ze spelniony jest co najmniej jeden z ponizszych 
warunkow: w odniesieniu do tego samego srodka trwalego lub 
wartosci niematerialnej i prawnej dokonywane s~ odpisy 
amortyzacyjne w wi«(cej nii jednym panstwie. 
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Nr Pytania z 
Diagramu 

12. Czy naleznosc 
wyplacana jest na 
rzecz podmiotu 
powi,!zanego, ktory . . . 
nle ma mleJsca 
zamieszkania, 
siedziby, ani zarz'!du 
w zadnym z panstwa 
albo ma takie miejsce 
w kraju stosuj,!cym 
szkodliw,! 
konkurencjy 
podatkow,!*? 

TAKINIE 

*Pytanie dotyczy sytuacji, 
ktorej wystClpienie w JST 
jest malo prawdopodobne. 
Niemniej, wskazane jest 
udzielenie odpowiedzi na 
pytanie i przejscie do 
dalszych pytan lub dalszej 
czysci diagramu. 

13. Czy w odniesieniu 
do tego samego 
srodka trwalego lub 
wartosci 
niematerialnej i 
prawnej dokonywane 
S,! odpisy 
amortyzacyjne w 
wiycej niz j ednym 
panstwie*? 

TAKINIE 

*Pytanie dotyczy sytuacji, 
ktorej wystClpienie w JST 
jest malo prawdopodobne. 
Niemniej, wskazane jest 
udzielenie odpowiedzi na 
pytanie i przejscie do 
dalszych pytan lub dalszej 
czysci diagramu. 



art. 86a par. 1 pkt 13 lit. c 14. Czy planowane / 
Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa 0: szczegolnej cesze rozwazane / podjyte 
rozpoznawczej - rozumie siy przez to wlasciwosc uzgodnienia dzialanie wi,!ze siy z 
polegaj,!c,! na tym, ze spelniony jest co najmniej jeden z ponizszych dochodem lub 
warunkow: ten sam dochod lub maj,!tek korzysta z metod maj~eyeh maj,!tkiem 
na eelu unikanie podwojnego opodatkowania w wi~eej niz korzystaj ,!cym z 
jednym panstwie. roznych metod 

unikania podwojnego 
opodatkowania w 
wiycej nizjednym 
panstwie? 

TAKINIE 

art. 86a par. 1 pkt 13 lit. d 15. Czy dochodzi do 
Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa 0: szczegolnej cesze przenleSlenla 
rozpoznawczej - rozumie siy przez to wlasciwosc uzgodnienia aktywow pomiydzy 
polegaj,!c,! na tym, ze spelniony jest co najmniej jeden z ponizszych podmiotami z dwoch 
warunkow: w ramach uzgodnienia doehodzi do przeniesienia panstw, a 
aktywow i okreslone przez dwa panstwa wynagrodzenie z tego wynagrodzenie 
tytulu dla eelow podatkowyeh rozni si~ co najmniej 025%

• ustalone przez kazde z 
tych panstw dla celow 
podatkowych rozni siy 
o co najmniej 25%*? 

TAKINIE 

*Pytanie dotyczy sytuacji, 
kt6rej wyst~pienie w JST 
jest malo prawdopodobne. 
Niemniej, wskazane jest 
udzielenie odpowiedzi na 
pytanie i przejscie do 
dalszych pytan lub dalszej 
cZysci diagramu. 

art. 86a par. 1 pkt 13 lit. e 16. Czy planowane / 
Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa 0: szczegolnej cesze rozwazane / podjyte 
rozpoznawczej - rozumie siy przez to wlasciwosc uzgodnienia dzialanie moze 
polegaj,!c,! na tym, ze spelniony jest co najmniej jeden z ponizszych skutkowac obejsciem 
warunkow: moze skutkowac obejseiem obowi~zku raportowania o bowi,!zkow 
wynikaj,!cego z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. 0 wymianie raportowania 
informacji podatkowych z innymi panstwami lub rownowaznych informacji 
ustaw, umow lub porozumien w zakresie automatycznej wymiany podatkowych *? 
informacji 0 rachunkach finansowych, wl,!czaj,!c umowy lub 
porozumienia z panstwami trzecimi lub wykorzystywac brak TAKINIE 
rownowaznych przepisow, umow lub porozumien lub ich *Pytanie dotyczy sytuacji, 

niewlasciwe wdrozenie. kt6rej wyst~pienie w JST 
jest malo prawdopodobne. 
Niemniej, wskazane jest 

7 



udzielenie odpowiedzi na 
pytanie i przejscie do 
dalszych pytan lub dalszej 
cZysci diagramu. 

art. 86a par. 1 pkt 13 lit. f 17. Czy w zwiq.zku z 
Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa 0: szczegolnej cesze planowanym / 
rozpoznawczej - rozumie siy przez to wlasciwosc uzgodnienia rozwazanym / 
polegajq.cq. na tym, ze spelniony jest co najmniej jeden z ponizszych podj ytym dzialaniem 
warunkow: wyst~puje nieprzejrzysta struktura wlasnosci znacznie utrudnione 
prawnej lub trudny do ustalenia jest beneficjent rzeczywisty z jest ustalenie struktury 
uwagi na wykorzystanie osob prawnych oraz jednostek wlascicielskiej 
organizacyjnych niemaj~cych osobowosci prawnej, konstrukcji beneficj enta srodkow 
lub struktur prawnych: pieniyznych alba 
- ktore nie prowadzq. znaczq.cej dzialalnosci gospodarczej z istniejq. trudnosci z 
wykorzystaniem lokalu, personelu oraz wyposazenia ustaleniem, kto 
wykorzystywanego w prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, faktycznie korzysta z 
- ktore sq. zarejestrowane, zarzq.dzane, znajdujq. siy, sq. kontrolowane przekazywanych 
lub zalozone w panstwie lub na terytorium innym niz panstwo lub srodkow pieniyznych? 
terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarzq.du beneficjenta 
rzeczywistego aktywow bydq.cych w posiadaniu takich osob TAKINIE 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemajq.cych osobowosci 
prawnej, konstrukcji lub struktur prawnych 
- jezeli nie mozna wskazac beneficjenta rzeczywistego osob 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemajq.cych osobowosci 
prawnej, konstrukcji lub struktur prawnych, w rozumieniu 
przepisow ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 0 przeciwdzialaniu praniu 
pieniydzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 
1499 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 125 i 730). 

art. 86a par. 1 pkt 13 lit. g oraz i 18. Czy planowane / 
Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa 0: szczegolnej cesze rozwazane / podjyte 
rozpoznawczej - rozumie sit( przez to wlasciwosc uzgodnienia dzialanie 
polegajq.cq. na tym, ze spelniony jest co najmniej jeden z ponizszych wykorzystuje 
warunkow: uproszczenle w 
g) wykorzystuje wprowadzone jednostronnie w danym paiistwie stosowaniu przepisow 
uproszczenie w stosowaniu przepisow zwi~zanych z ustalaniem zwiq.zanych z 
cen transferowych, przy czym nie uwaza siy za uproszczenie ustalaniem cen 
wprowadzone jednostronnie uproszczenia, ktore wynika transferowych 
bezposrednio z Wytycznych Organizacji Wspolpracy Gospodarczej wprowadzone 
i Rozwoju w sprawie cen transferowych dla przedsiybiorstw jednostronnie w 
wielonarodowych oraz administracji podatkowych, a takze innych danym panstwie alba 
miydzynarodowych regulacji, wytycznych lub rekomendacji w prowadzi do 
zakresie cen transferowych, przeniesienia funkcji, 
i) pomi~dzy podmiotami powi~zanymi dochodzi do ryzyka lub aktywow 
przeniesienia funkcji, ryzyka lub aktywow, jezeli przewidywany pomiydzy podmiotami 
roczny wynik finansowy podmiotu przenoszq.cego lub podmiotow powiq.zanymi *? 
przenoszq.cych przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w 
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trzyletnim okresie po tym przeniesieniu wynioslby mniej niz 500/0 TAKINIE 
przewidywanego rocznego EBIT, gdyby nie dokonano 
przeniesienia. *Pytanie dotyczy sytuacji, 

ktorej wyst,!pienie w JST 
jest malo prawdopodobne. 
Niemniej, wskazane jest 
udzielenie odpowiedzi na 
pytanie i przejscie do 
dalszych pytail lub dalszej 
cz~sci diagramu. 

art. 86a par. 1 pkt 13 lit. h 19. Czy w zwiq.zku z 
Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa 0: szczeg61nej cesze planowanym / 
rozpoznawczej - rozumie sit; przez to wlasciwosc uzgodnienia rozwazanym / 
polegajq.cq. na tym, ze spelniony jest co najmniej jeden z ponizszych podjt;tym dzialaniem 
warunkow: dochodzi do przeniesienia praw do trudnych do dojdzie do 
wyceny wartosci niematerialnych. przeniesienia praw do 

wartosci 
niematerialnych (np. 
licencje, autorskie 
prawa maj q.tkowe, 
bazy danych 0 

uzytkownikach etc.), 
dla ktorych utrudnione 
jest ustalenie ich 
wartosci? 

T AKINIE - powrot do 
diagramu 
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Element weryfikowany - korzysc podatkowa 
Podstawa prawna 

art. 86a par. 1 pkt 4 
Ilekroc w niniej szym 
rozdziale jest mowa 0: 

korzysci podatkowej -
rozumie sit( przez to korzysc 
podatkow,! w rozumieniu art. 
3 pkt 18 lub: 
a) podwyzszenie kwoty 
nadwyzki podatku 
naliczonego nad naleznym, 
w rozumieniu przepisow 
ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. 0 podatku od towarow i 
uslug, do przeniesienia na 
nast~pny okres 
rozliczeniowy, 
b) niepowstanie obowi~zku 
lub odsuni~cie w czasie 
powstania obowi~zku 
sporz~dzania i 
przekazywania informacji 
podatkowych, w tym 
informacji 0 schematach 
podatkowych. 

w zw. z art. 3 pkt 18 
Ilekroc w ustawie jest mowa 
0: korzysci podatkowej -
rozumie sit( przez to: 
a) niepowstanie zobowi,!zania 
podatkowego, odsunit(cie w 
czasie powstania 
zobowi,!zania podatkowego 
lub obnizenie jego 
wysokosci, 
b) powstanie lub zawyzenie 
straty podatkowej, 
c) powstanie nadplaty lub 
prawa do zwrotu podatku 
alba zawyzenie kwoty 
nadplaty lub zwrotu podatku, 
d) brak obowi,!zku pobrania 
podatku przez platnika, jezeli 
wynika on z okolicznosci 
wskazanych w lit. A. 

Nr Pytania z diagramu 
Czy chocby jednym z celow planowanego / rozwazanego / 
podjt(tego dzialania jest osi,!gnit(cie nastt(puj,!cych efektow: 

20. po stronie Miasta Gednostki) lub innego podmiotu nie 
powstanie zobowi,!zanie podatkowe (ktore powstaloby 
gdyby nie analizowane dzialanie). 

TAKINIE 

21. po stronie Miasta Gednostki) lub innego podmiotu 
powstanie zobowi,!zanie podatkowe nizsze niz to, ktore 
powstaloby gdyby nie analizowane dzialanie. 

TAKINIE 

22. po stronie Miasta Gednostki) lub innego podmiotu 
zobowi,!zanie podatkowe powstanie pozniej (niz w sytuacji 
gdyby nie analizowane dzialanie). 

TAKINIE 

23. po stronie danego podmiotu powstanie strata w podatku 
dochodowym (ktora nie powstalaby gdyby nie analizowane 
dzialanie ). 

TAKINIE 

24. po stronie dane go podmiotu powstanie strata w podatku 
dochodowym wyzsza niz ta, ktora powstalaby gdyby nie 
analizowane dzialanie. 

TAKINIE 

25. po stronie Miasta Gednostki) lub innego podmiotu 
powstanie nadplata lub prawo do zwrotu podatku (ktore nie 
powstalyby gdyby nie analizowane dzialanie). 

TAKINIE 

26. po stronie Miasta Gednostki) lub innego podmiotu 
powstanie nadplata lub prawo do zwrotu podatku wyzsze niz 
te, ktore powstalyby gdyby nie analizowane dzialanie. 
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TAKINIE 

27. po stronie Miasta (jednostki) lub innego podmiotu 
powstanie nadwyzka podatku naliczonego nad naleznym w 
V A T do przeniesienia na nastypny okres rozliczeniowy 
wyzsza niz ta, ktora powstalaby gdyby nie analizowane 
dzialanie. 

TAKINIE 

28. po stronie Miasta (jednostki) lub innego podmiotu nie 
powstanie obowi,!zek sporz,!dzania i przekazywania 
informacj i podatkowych, w tym informacj i 0 schematach 
podatkowych (ktory powstalby gdyby nie analizowane 
dzialanie ). 

TAKINIE 

29. po stronie Miasta (jednostki) lub innego podmiotu 
obowi,!zek sporz,!dzania i przekazywania informacji 
podatkowych, w tym informacj i 0 schematach podatkowych 
powstanie pozniej (niz w sytuacji gdyby nie analizowane 
dzialanie ). 

T AKINIE - powrot do diagramu 
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Element weryfikowany - zakres przedmiotowy korzysci 
Podstawa prawna 

art. 86a par. 3 
Kryterium transgraniczne uwaza siy za spelnione, jezeli 
uzgodnienie dotyczy wiycej niz jednego panstwa 
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego 
Unii Europejskiej i panstwa trzeciego oraz spelnia co najmniej 
jeden z ponizszych warunk6w: 
1) nie wszyscy uczestnicy uzgodnienia maj'l- miejsce 
zamieszkania, siedziby lub zarz'l-d na terytorium tego samego 
panstwa, 
2) co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia rna miejsce 
zamieszkania, siedziby lub zarz'l-d na terytorium wiycej niz 
jednego panstwa, 
3) co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi dzialalnosc 
na terytorium danego panstwa za posrednictwem zagranicznego 
zakladu w tym panstwie, a uzgodnienie stanowi czysc alba 
calosc dzialalnosci gospodarczej tego zagranicznego zakladu, 
4) co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi dzialalnosc 
na terytorium innego panstwa nie maj'l-c miejsca zamieszkania 
ani siedziby na terytorium tego panstwa oraz nie posiadaj'l-c 
zagranicznego zakladu na terytorium tego panstwa, 
5) uzgodnienie moze miec wplyw na automatyczn'l- wymiany 
informacji, 0 kt6rej mowa w dziale III ustawy z dnia 9 marca 
2017 r. 0 wymianie informacji podatkowych z innymi 
panstwami, lub na wskazanie beneficjenta rzeczywistego w 
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 0 przeciwdzialaniu 
praniu pieniydzy oraz finansowaniu terroryzmu 
- z wyj~tkiem sytuacji, gdy uzgodnienie dotyczy wyl~eznie 
podatku od wartosei dodanej, w tym podatku od towar6w i 
uslug, podatku akeyzowego lub eel, nakladanyeh na 
terytorium panstwa ezlonkowskiego Unii Europejskiej. 
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Nr Pytania z diagramu 
30. Czy korzysc 
planowanego / 
rozwazanego / podjytego 
dzialania dotyczy 
wy1'l-cznie VAT, podatku 
akcyzowego lub cel? 

T AKINIE - powrot do 
diagramu 



Element weryfikowany - kryterium glowne.i korzysci 
Podstawa prawna 

art. 86a par. 2 
Kryterium glownej korzysci uwaza siy za spelnione, 
jezeli na podstawie istniej,!cych okolicznosci oraz 
faktow nalezy przyj ,!C, ze podmiot dzialaj '!cy 
rozs,!dnie i kieruj,!cy siy zgodnymi z prawem celami 
innymi nii osi~gni~cie korzysci podatkowej 
moglby zasadnie wybrac inny sposob 
post~powania, z ktorym nie wi,!zaloby siy uzyskanie 
korzysci podatkowej rozs,!dnie oczekiwanej lub 
wynikaj,!cej z wykonania uzgodnienia, a korzysc 
podatkowa jest glown~ lub jedn~ z glownych 
korzysci, ktor~ podmiot spodziewa si~ osi~gn~c w 
zwi~zku z wykonaniem uzgodnienia. 
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Nr Pytania z diagramu 
31. Czy uzyskanie korzysci 
podatkowej bylo glownym lub jednym 
z glownych powodow planowania / 
rozwazania / podjycia dzialania Miasta 
(jednostki) lub innego podmiotu? 

TAKINIE 

32. Czy planowany / rozwazany / 
podjyty przez Miasto (jednostky) lub 
inny podmiot sposob dzialania byl 
jedynym mozliwym i rozs'!dnym (tj. 
uczestnicy nie mogli winny 
racjonalny sposob ulozyc zdarzenia)? 

TAKINIE - powrot do diagramu 



Element weryfikowany - ~golna cecha rozpoznawcza 
Podstawa prawna 

art. 86a par. 1 pkt 6 lit. a 
Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa 0: 
ogolnej cesze rozpoznawczej - rozumie siy przez to 
wlasciwosc uzgodnienia polegajqcq na tym, ze 
spelniony jest co najmniej jeden z ponizszych 
warunkow: 
a) promotor lub korzystaj~cy zobowi~zali si~ do 
zachowania w poufnosci wobec osob trzecich, w 
szczegolnosci wobec innych korzystajqcych, 
promotorow lub organow podatkowych, sposobu, w 
jaki uzgodnienie pozwala na uzyskanie korzysci 
podatkowej. 

art. 86a par. 1 pkt 6 lit. k 
Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa 0: 

ogolnej cesze rozpoznawczej - rozumie siy przez to 
wlasciwosc uzgodnienia polegajqc'l na tym, ze 
spelniony jest co najmniej jeden z ponizszych 
warunkow: na podstawie istniejqcych okolicznosci 
nalezy przyjqc, ze rozsqdnie dzialajqcy promotor 
lub korzystajqcy, do ktorych nie stosowalyby siy 
obowiqzki przewidziane w przepisach niniejszego 
rozdzialu, chcieliby, zeby co najmniej jedno ze 
zobowi~zan wskazanych w lit. a-c bylo 
faktycznie respektowane. 

art. 86a par. 1 pkt 6 lit. b oraz c 
Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa 0: 

ogolnej cesze rozpoznawczej - rozumie siy przez to 
wlasciwosc uzgodnienia polegajqcq na tym, ze 
spelniony jest co najmniej jeden z ponizszych 
warunkow: 
b) promotor uprawniony jest do otrzymania 
wynagrodzenia, ktorego wysokosc uzalezniona jest 
od wysokosci korzysci podatkowej wynikaj~cej z 
uzgodnienia, 
c) promotor uprawniony jest do otrzymania 
wynagrodzenia uzaleznionego od uzyskania 
korzysci podatkowej wynikajqcej z uzgodnienia lub 
zobowi~zal si~ do zwrotu wynagrodzenia lub 
jego cz~sci, w przypadku gdy korzysc podatkowa 
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Nr Pytania z diagramu 

33. Czy Miasto Gednostka) lub inny 
podmiot zobowiqzali siy do 
zachowania w taj emnicy przed 
podmiotami zewnytrznymi 
planowanego / rozwazanego / 
podjytego dzialania? 

Dotyczy wylqcznie zobowiqzania siy -
w formie ustnej lub pisemnej - do 
zachowania w taj emnicy konkretnego 
analizowanego dzialania (a nie 
zobowiqzania siy do zachowania w 
tajemnicy ogolu relacji miydzy 
stronami). 

TAKINIE 

34. Czy pomimo braku bezposrednich 
ustalen, Miasto Gednostka) lub inny 
podmiot oczekuj'l zachowania w 
tajemnicy przed podmiotami 
zewnytrznymi planowanego / 
rozwazanego / podjytego dzialania? 

Dotyczy wylqcznie zachowania w 
tajemnicy konkretnego analizowanego 
dzialania (a nie zachowania w 
tajemnicy ogolu relacji miydzy 
stronami). 

TAKINIE 

35. Czy Miasto Gednostka) lub inny 
podmiot zgodzili siy zaplacic 
zewnytrznemu doradcy 
wynagrodzenie zalezne od wyniku 
planowanego / rozwazanego / 
podjytego dzialania (tzw. success fee) 
lub zgodzili siy zaplacic takie 
wynagrodzenie, a doradca zobowiqzal 
siy do zwrotu calosci / czysci 
wynagrodzenia w przypadku, gdyby 
zamierzona korzysc nie powstala lub 
powstala w nizszej wysokosci? 

TAKINIE 



nie powstanie lub powstanie w wysokosci niZszej, 
niz zakladano. 

art. 86a par. 1 pkt 6 lit. j oraz k 36. Czy pomimo braku bezposrednich 
Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa 0: ustalen zewnt(trzny doradca oczekuje 
ogolnej cesze rozpoznawczej - rozumie sit( przez to od Miasta (jednostki) lub innego 
wlasciwosc uzgodnienia polegaj'l-c'l- na tym, ze podmiotu wynagrodzenia zaleznego 
spelniony jest co najmniej jeden z ponizszych od wyniku planowanego / 
warunkow: rozwazanego / podjt(tego dzialania 
j) promotor lub korzystaj'l-cy faktycznie respektuj~ (tzw. success fee) nawet przy 
co najmniej jedno z zobowi~zan wskazanych w jednoczesnej zgodzie na zwrot calosci 
lit. b i c, / czt(sci wynagrodzenia w przypadku, 
k) na podstawie istniej'l-cych okolicznosci nalezy gdyby zamierzona korzysc nie 
przyj'l-c, ze rozs'l-dnie dzialaj'l-cy promotor lub powstala lub powstala w nizszej 
korzystaj'l-cy, do ktorych nie stosowalyby sit( wysokosci? 
obowi'l-zki przewidziane w przepisach niniejszego 
rozdzialu, chcieliby, zeby co najmniej jedno ze TAKINIE 
zobowi~zan wskazanych w lit. a-c bylo 
faktycznie respektowane. 

art. 86a par. 1 pkt 6 lit. d 37. Czy planowane / rozwazane / 
Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa 0: podjt(te dzialanie opiera sit( na 
ogolnej cesze rozpoznawczej - rozumie sit( przez to znacznie ujednoliconej dokumentacji; 
wlasciwosc uzgodnienia polegaj'l-c'l- na tym, ze tj. np. jest dokonywane z 
spelniony jest co najmniej jeden z ponizszych wykorzystaniem mozliwego do 
warunkow: dokonywane w ramach uzgodnienia powielenia w znacznej czt(sci wzoru 
czynnosci opieraj~ si~ na znacznie ujednoliconej umowy / mozliwej do powielenia w 
dokumentacji albo przyjmuj~ znacznie znacznej czysci dokumentacji (np. 
ujednolicon~ form~, ktore nie wymagajq istotnych regulaminy / uchwaly), dziyki czemu 
zmian w celu wdrozenia schematu u wiycej niz zastosowanie w innych sytuacj ach 
jednego korzystaj'l-cego. bt(dzie stosunkowo latwe? 

TAKINIE 

art. 86a par. 1 pkt 6 lit. e 38. Czy w ramach planowanego / 
Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa 0: rozwazanego / podjt(tego dzialania 
ogolnej cesze rozpoznawczej - rozumie sit( przez to podejmowane S'l- celowe czynnosci 
wlasciwosc uzgodnienia polegaj'l-c'l- na tym, ze dotycz'l-ce nabycia spolki przynosz'l-cej 
spelniony jest co najmniej jeden z ponizszych straty, zaprzestania glownej 
warunkow: podejmowane s~ celowe czynnosci dzialalnosci takiej spolki w celu 
dotycz~ce nabycia sp61ki przynosz~cej straty, zmniejszenia zobowi'l-zan 
zaprzestania gl6wnej dzialalnosci takiej sp61ki i podatkowych, w tym poprzez 
wykorzystywania strat takiej sp61ki w celu przeniesienie strat do podmiotu 
zmniejszenia zobowi~zan podatkowych, w tym dzialajqcego na terytorium innego 
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poprzez przeniesienie tych strat do podmiotu na panstwa lub przyspieszenie 
terytorium innego panstwa lub przyspieszenie wykorzystania tych strat*? 
wykorzystania tych strat. TAKINIE 

*Pytanie dotyczy sytuacji, kt6rej wyst,!pienie 
w JST jest malo prawdopodobne. Niemniej, 
wskazane jest udzielenie odpowiedzi na 
pytanie i przejscie do dalszych pytan lub 
dalszej cZysci diagramu. 

art. 86a par. 1 pkt 6 lit. f 39. Czy planowane / rozwazane / 
Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa 0: podjt(te dzialanie prowadzi do 
ogolnej cesze rozpoznawczej - rozumie sit( przez to osiqgnit(cia nizszego opodatkowania 
wlasciwosc uzgodnienia polegajqcq na tym, ze lub do braku opodatkowania w wyniku 
spelniony jest co najmniej jeden z ponizszych zastosowania przepisu podatkowego 
warunkow: dochodzi do zmiany kwalifikacj i innego niz ten, ktory znalazlby 
dochodow (przychodow) do innego zrodla zastosowanie gdyby nie analizowane 
dochodow (przychodow) lub zmiany zasad dzialanie? 
opodatkowania, ktorych skutkiem jest 
faktycznie nizsze opodatkowanie, zwolnienie lub TAKINIE 
wylqczenie z opodatkowania. 

art. 86a par. 1 pkt 6 lit. g 40. Czy skutkiem planowanego / 
Ilekroc w niniej szym rozdziale jest mowa 0: rozwazanego / podjt(tego dzialania jest 
ogolnej cesze rozpoznawczej - rozumie sit( przez to powrot zaangazowanych srodkow 
wlasciwosc uzgodnienia polegajqcq na tym, ze pienit(znych od podmiotu 
spelniony jest co najmniej jeden z ponizszych znajdujqcego sit( na koncu zdarzenia 
warunkow: czynnosci prowadz~ do okr~znego do podmiotu znajdujqcego sit( na 
obiegu srodkow pieni~znych poprzez poczqtku zdarzenia, a w obieg ten 
zaangazowanie podmiotow posrednicz~cych sztucznie zaangazowano podmioty 
niepelni~cych istotnych funkcji gospodarczych, niepelniqce istotnych funkcj i (tzn. 
lub dzialan, ktore wzajemnie si~ znosz~ lub realizacja zdarzenia jest mozliwa bez 
kompensuj~ lub prowadz~ do uzyskania stanu tych podmiotow) alba sytuacja 
identycznego lub zblizonego do stanu zaistniala po przeprowadzeniu 
istniej~cego przed dokonaniem tych czynnosci zdarzeniajest taka samalpodobna do 
albo majq inne podobne cechy. tej przed jego zaistnieniem? 

TAKINIE 
art. 86a par. 1 pkt 6 lit. h 41. Czy w ramach planowanego / 
Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa 0: rozwazanego / podjt(tego dzialania 
ogolnej cesze rozpoznawczej - rozumie sit( przez to wyplacane Sq platnosci transgraniczne 
wlasciwosc uzgodnienia polegajqcq na tym, ze pomit(dzy podmiotami zaleznymi, a w 
spelniony jest co najmniej jeden z ponizszych panstwie, w ktorym odbiorca platnosci 
warunk6w: obejmuje ono podlegaj~ce zaliczeniu ma miejsce zamieszkania, siedziby lub 
do kosztow uzyskania przychodow zarzqdu: (i) nie naklada sit( podatku 
transgraniczne platnosci pomi~dzy podmiotami dochodowego od osob prawnych lub 
powi~zanymi, a w panstwie miejsca pobiera taki podatek wg stawki 0% lub 
zamieszkania, siedziby lub zarz~du odbiorcy: nizszej niz 5% lub (ii) platnosci te 
- nie naklada sit( podatku dochodowego od osob korzystajq z calkowitego zwolnienia 
prawnych lub pobiera sit( podatek dochodowy od lub Sq objyte preferencyjnymi 
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osob prawnych wedlug stawki zerowej lub stawki zasadami opodatkowania *? 
mniej szej niz 5 %, 
- platnosci te korzystajq z calkowitego zwolnienia TAKINIE 
lub objyte Sq preferencyjnymi zasadami 
opodatkowania. *Pytanie dotyczy sytuacji, ktorej wyst,!pienie 

w JST jest malo prawdopodobne. Niemniej, 
wskazane jest udzielenie odpowiedzi na 
pytanie i przejscie do dalszych pytan lub 
dalszej czysci diagramu. 

art. 86a par. 1 pkt 6 lit. i 42. Czy Miasto Gednostka) lub inny 
Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa 0: podmiot zgodzili siy, aby przy 
ogolnej cesze rozpoznawczej - rozumie siy przez to realizacji zdarzenia wsp6lpracowac z 
wlasciwosc uzgodnienia polegajqcq na tym, ze doradcq zewnytrznym, ktory 
spelniony jest co najmniej jeden z ponizszych zaproponowal jego realizacjy albo 
warunkow: korzystaj~cy zobowi~zal si~, ze w zaplacic mu wynagrodzenie / 
przypadku wdrozenia uzgodnienia b~dzie odszkodowanie w przypadku 
wsp61pracowal z promotorem, kt6ry udost~pnil zaangazowania innego podmiotu? 
uzgodnienie, albo zaplaci promotorowi 
wynagrodzenie lub odszkodowanie. T AKINIE - powrot do diagramu. 
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Zal,!cznik Nr 3 
do Procedury MDR 

MDR-l INFORMACJA 0 SCHEMACIE PODATKOWYM 

I. Data zdarzenia powoduj,!ca obowi,!zek zlozenia: rok - miesi,!c - dzien 

II. Cel zlozenia informacji 

1. Zlozenie informacji 0 2. Uzupelnienie informacji 0 

III. Informacja 0 posiadaniu numeru schematu podatkowego: 

Czy skladaj,!cy posiada NSP schematu podatkowego, kt6rego dotyczy skladana informacja? 

Tak ................................................. INie 

IV. Rodzaj zglaszanego schematu 

1 . Schemat podatkowy standaryzowany 0 

2. Schemat podatkowy transgraniczny 0 

3. Czy przynajmniej jeden z korzystaj,!cych spelnia kryterium kwalifikowanego 

korzystaj,!cego zgodnie z art. 86a § 4? Tak I Nie 

Nazwa uzgodnienia jesli j,! nadano: 

V. Informacje 0 skladaj,!cym 

1. Rodzaj skladaj,!cego 

1) Promotor 0 

2) Korzystaj,!cy 0 

3) Wspomagaj,!cy 0 

2. Rodzaj danych identyfikacyjnych 

Rodzaj identyfikatora podatkowego - Identyfikator podatkowy NIP 

N azwa pelna -

Adres polski: 

1) Kraj - PL 

2) Wojew6dztwo -

3) Powiat-

4) Gmina-

5) Nazwa ulicy -

6) N r budynku -

7) Nr lokalu -

8) Nazwa miejscowosci -

9) Kod pocztowy -
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VI. Opis zglaszanego schematu podatkowego 

1. Przepisy prawa podatkowego znajduj,!ce zastosowanie w schemacie podatkowym 

1) Podatek dochodowy od os6b prawnych D 

2) Podatek dochodowy od os6b fizycznych D 

3) Podatek od towar6w i uslug D 

4) Podatek akcyzowy D 

5) Podatek od czynnosci cywilnoprawnych D 

6) Podatek od spadk6w i darowizn D 

7) Ordynacja podatkowa D 

8) Podatek od wydobycia niekt6rych kopalin, specjalny podatek wyglowodorowy D 

9) W skazanie innych ustaw podatkowych 

VII. Schemat podatkowy dotyczy nastypuj,!cych dzialan 

1) Wklad niepieniyzny (aport) D 

2) Podzial D 

3) Wydzielenie D 

4) Pol(!czenie D 

5) Likwidacja D 

6) Wymiana udzia16w D 

7) Przeniesienie skladnik6w maj(!tkowych D 

8) Zmiana rezydencji podatkowej D 

9) Przeksztalcenie D 

10) Wskazanie innych dzialan 

VIII. Schemat podatkowy dotyczy nastypuj(!cych transakcji / zdarzen 

1) Dywidendy D 

2) Naleznosci licencyjne D 

3) Odsetki - w tym od obligacji D 

4) Wynagrodzenie z tytulu swiadczenia uslug D 

5) Wartosc firmy D 

6) Strata podatkowa D 

7) Swiadczenie zlozone D 
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8) Swiadczenia niepodlegaj,!ce opodatkowaniu podatkiem od towarow uslug na 

terytori um RP 0 

9) Mechanizm odwroconego podatku 0 

10) Znaki towarowe 0 

11) Wlasnosc intelektualna 0 

12) Licencje 0 

13) Czynnosci 0 charakterze bezplatnym 0 

14) Ulga badawczo-rozwojowa 0 

15) Ciche rezerwy 0 

16) Obrot towarami wrazliwymi, 0 ktorych mowa w zal~czniku do ustawy 0 podatku od 

towarow i uslug 0 

17) Programy motywacyjne 0 

18) Definicja poj~cia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomosci 0 

19) Zwolnienia w podatku od nieruchomosci 0 

20) Zwolnienia (skorzystanie ze zwolnienia 0 charakterze podmiotowym, przedmiotowym 

lub 0 charakterze mieszanym) 0 

21) Zmiana stawek z wyzszej na nizsz,! (Podatek od towarow i uslug, Podatek akcyzowy) 0 

22) Wskainik proporcji (Instytucje publiczne, Instytucje prywatne) 0 

23) Leasing/najem/dzierzawa 0 

24) Przeniesienie zorganizowanej cz~sci przedsi~biorstwa 0 

25) Przekwalifikowanie typu przychodow/dochodow 0 

26) Wykorzystanie samozatrudnienia 0 

27) Instrumenty pochodne 0 

28) Dzialalnosc gospodarcza w specjalnej strefie ekonomicznej 0 

29) Amortyzacja 0 

30) Wskazanie innych rodzajow transakcji I zdarzen 

IX. W schemacie podatkowym wyst~puje ktorykolwiek ze wskazanych typow podmiotow 

1) Podatkowa grupa kapitalowa 0 

2) Fundusz inwestycyjny 0 

3) Oddzial, Przedstawicielstwo 0 

4) Fundacja 0 

5) Zaklad zagraniczny 0 

6) Spolka transparentna podatkowo 0 

7) Trust 0 
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8) Stowarzyszenie 0 

9) Spolka holdingowa 0 

10) Spolka nabyta od inn ego podmiotu 0 

11) Kontrolowana spolka zagraniezna 0 

12) Spolka speejalnego przeznaezenia (tzw. SPY) 0 

13) Firma inwestyeyjna 0 

14) Spolka zalozona w okresie ostatnieh 6 m-ey 0 

15) Wskazanie innyeh rodzajow podmiotow 

X. Do sehematu podatkowego zastosowanie rna umowa 0 unikaniu podw6jnego 

opodatkowania (wskaz umowy 0 unikaniu podwojnego opodatkowania). 

Nie dotyezy 0 

alba 

1) Umowa miydzy RZ,!dem Rzeezypospolitej Polskiej a Rz,!dem Republiki Albanii 

w sprawie unikania podwojnego opodatkowania w zakresie podatkow od doehodu i maj'!tku, 

sporz'!dzona w Warszawie dnia 5.03.1993 r. 0 

2) Konweneja miydzy Rz,!dem Rzeezypospolitej Polskiej a RZ,!dem Algierskiej Republiki 

Ludowo- Oemokratyeznej w sprawie unikania podwojnego opodatkowania i ustalenia zasad 

wzajemnej pomoey w zakresie podatkow od doehodu i od maj'!tku 0 

3) Konweneja miydzy Rzeezpospolit'! Polsk,! a Krolestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie 

unikania podwojnego opodatkowania i zapobiegania uehylaniu siy od opodatkowania w zakresie 

podatkow od doehodu oraz Protokol do tej Konweneji, podpisane w Rijadzie dnia 22.02.2011 r.D 

4) Konweneja miydzy RZ,!dem Rzeezypospolitej Polskiej a RZ,!dem Republiki Armenii 

w sprawie unikania podwojnego opodatkowania i zapobiegania uehylaniu siy od opodatkowania 

w zakresie podatkow od doehodu i maj'!tku, podpisana w Warszawie dnia 14.07.1999 r. 0 

5) Umowa miydzy Rzeez'!pospolit'! Polsk,! a Australi,! w sprawie unikania podwojnego 

opodatkowania i zapobiegania uehylaniu siy od opodatkowania w zakresie podatkow od doehodu, 

sporz'!dzona w Canberze dnia 7.05.1991 r. 0 

6) Umowa miydzy Rzeez'!pospolit'! Polsk,! a Republik,! Austrii w spraWle unikania 

podwojnego opodatkowania w zakresie podatkow od doehodu i od maj'!tku, podpisana w Wiedniu 

dnia 13.01.2004 r. 0 

7) Konweneja miydzy Rz,!dem Rzeezypospolitej Polskiej a RZ,!dem Republiki 

Azerbejdzanskiej w sprawie unikania podwojnego opodatkowania i zapobiegania uehylaniu siy od 

opodatkowania w zakresie podatkow od doehodu i maj'!tku, podpisana w Warszawie 

dnia 26.08.1997 r. 0 
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8) Konwencja miydzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz,!dem Ludowej Repuhliki 

Bangladeszu w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapohiegania uchylaniu siy od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, sporz'!dzona w Warszawie dnia 8.07.1997 r. 0 

9) Konwencja miydzy Rzecz'!pospolit'! Polsk,! a Kr61estwem Belgii w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania oraz zapohiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu siy od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, podpisana w Warszawie 

dnia 20.08.200 I r. 0 

10) Umowa miydzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Repuhliki Bialorus 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, 

sporz'!dzona w Minsku dnia 18.11.1992 r. 0 

II) Konwencja miydzy Rzecz'!pospolit'! Polsk,! a Bosni,! i Hercegowin,! w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania i zapohiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie podatk6w 

od dochodu i maj'!tku, podpisana w Sarajewie dnia 4.06.2014 r. 0 

12) Umowa miydzy Rzecz'!pospolit'! Polsk,! a Repuhlik,! Bulgarii w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, sporz'!dzona 

w Warszawie dnia 11.04.1994 r. 0 

13) Konwencja miydzy Rz,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz,!dem Republiki Chile 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu i od maj'!tku, podpisana w Santiago de Chile dnia 10.03.2000 r. 

o 

14) Umowa miydzy RZ,!dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a RZ,!dem Chinskiej 

Republiki Ludowej w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sitt 

od opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, sporz'!dzona w Pekinie dnia 7.06.1988 r. 0 

15) Umowa mittdzy Rzecz'!pospolit'! Polsk,! a Republik,! Chorwacji w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, sporz'!dzona 

w Warszawie dnia 19.10.1994 r. 0 

16) Umowa mittdzy Rz,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Repuhliki Cypru 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, 

sporz'!dzona w Warszawie dnia 4.06.1992 r. 0 

17) Umowa mittdzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym RZ,!dem Federalnej 

Repuhliki Jugoslawii w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od 

dochodu i maj'!tku, sporz'!dzona w Warszawie dnia 12.06.1997 r. (Czarnog6ra) 0 

18) Umowa mittdzy Rzecz,!pospolit,! Polsk,! a Republik,! Czesk,! w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie podatk6w 

od dochodu, sporz'!dzona w Warszawie dnia 13.09.2011 r. 0 

5 



19) Konwencja miydzy Rzecz~pospolit~ Polsk~ a Kr61estwem Danii w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie podatk6w 

od dochodu i maj'!tku, sporz'!dzona w Warszawie dnia 6.12.2001 r. 0 

20) Umowa miydzy Rz~dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz~dem Arabskiej Republiki 

Egiptu w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, sporz'!dzona w Warszawie 

dnia 24.06.1996 r. 0 

21) Umowa miydzy Rzecz~pospolit~ Polsk~ a Republik~ Estonsk~ w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie podatk6w 

od dochodu i maj'!tku, sporz'!dzona w Tallinie dnia 9.05.1994 r. 0 

22) Konwencja miydzy Rzecz~pospolit~ Polsk~ a Federaln~ Demokratyczn~ Republik~ 

Etiopii w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, podpisana w Addis Abebie dnia 13.07.2015 r. 

o 

23) Umowa miydzy Rz,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz,!dem Republiki Filipin 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu, sporz'!dzona w Manili dnia 9.09.1992 r. 0 

24) Konwencja miydzy Rzecz'!pospolit'! Polsk,! a Republik,! Finlandii w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie podatk6w 

od dochodu, podpisana w Helsinkach dnia 8.06.2009 r. 0 

25) Umowa miydzy RZ,!dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz,!dem Republiki 

Francuskiej w sprawie zapobiezenia podw6jnemu opodatkowaniu w zakresie podatk6w od 

dochodu i maj,!tku 0 

26) Umowa miydzy Rz,!dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a RZ,!dem Republiki 

Greckiej w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu 

i maj'!tku, sporz'!dzona w Atenach dnia 20.11.1987 r. 0 

27) Umowa miydzy Rz,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Gruzji w sprawle 

unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie 

podatk6w od dochodu i od maj'!tku, podpisana w Warszawie dnia 5.11.1999 r. 0 

28) Umowa miydzy Rzecz,!pospolit'! Polsk,! a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiybiorstw eksploatuj,!cych statki morskie lub 

statki powietrzne w transporcie miydzynarodowym, podpisana w Londynie dnia 8.10.2013 r. 0 

29) Umowa miydzy Rzecz,!pospolit,! Polsk,! a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania niekt6rych kategorii dochod6w os6b fizycznych, podpisana 

w Londynie dnia 8.10.2013 r. 0 
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30) Umowa miydzy Rz'ldem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a RZ'ldem Hiszpanii 

o unikaniu podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'ltku, podpisana 

w Madrycie dnia 15.11.1979 r. 0 

31) Konwencja miydzy Rzecz'lpospolit'l Polsk'l a Kr61estwem Niderland6w w sprawie 

unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie 

podatk6w od dochodu, podpisana w Warszawie dnia 13.02.2002 r. 0 

32) Umowa miydzy Rz'ldem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a RZ'ldem Republiki Indii 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu, sporz'ldzona w Warszawie dnia 21.06.1989 r. 0 

33) Umowa miydzy RZ'ldem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz'ldem Republiki Indonezji 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu, sporz'ldzona w Warszawie dnia 6.10.1992 r. 0 

34) Umowa miydzy RZ'ldem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ'ldem Islamskiej Republiki 

Iranu w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, 

podpisana w Teheranie dnia 2.10.1998 r. 0 

35) Umowa miydzy RZ'ldem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz'ldem Irlandii w sprawie 

unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie 

podatk6w od dochodu, sporz'ldzona w Madrycie dnia 13.11.1995 r. 0 

36) Umowa miydzy RZ'ldem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ'ldem Republiki Islandii 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu i maj'ltku, sporz'ldzona w Reykjaviku dnia 19.06.1998 r. 0 

37) Umowa miydzy RZ'ldem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz'ldem Panstwa lzrael w sprawie 

unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie 

podatk6w od dochodu, podpisana w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r. 0 

38) Umowa miydzy Polsk'l Rzecz'lpospolit'l Ludow'l a Japoni'l 0 unikaniu podw6jnego 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, podpisana w Tokio dnia 20.02.1980 r. 0 

39) Umowa miydzy Rzecz'lpospolit'l Polsk'l a Jersey w sprawie unikania podw6jnego 

opodatkowania w odniesieniu do przedsiybiorstw eksploatuj'lcych statki morskie lub statki 

powietrzne w transporcie miydzynarodowym, sporz'ldzona w Londynie dnia 2.12.2011 r. 0 

40) Umowa miydzy Rzecz'lpospolit'l Polsk'l a Jersey w sprawie unikania podw6jnego 

opodatkowania os6b fizycznych, sporz'ldzona w Londynie dnia 2.12.2011 r. 0 

41) Umowa miydzy RZ'ldem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ'ldem Haszymidzkiego 

Kr6lestwa Jordanii w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy 

od opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, sporz'ldzona w Ammanie dnia 4.10.1997 r. 

o 

7 



42) Konwencja miydzy Rzecz,!pospolit,! Polsk,! a Kanad,! w sprawie unikania podw6jnego 

opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu 

wraz z Protokolem, podpisane w Ottawie dnia 14.05.2012 r. 0 

43) Umowa miydzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Panstwa Kataru 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu, podpisana w Doha dnia 18.11.2008 r. 0 

44) Konwencja miydzy Rz,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Republiki 

Kazachstanu w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu maj'!tku, sporz'!dzona w Almaty 

dnia 21.09.1995 r. 0 

45) Umowa miydzy Rz,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Repuhliki Kirgiskiej 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, podpisana w Warszawie dnia 19.11.1998 r. 0 

46) Konwencja miydzy Rz,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Repuhliki Korei 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu, podpisana w Seulu dnia 21.06.1991 r. 0 

47) Umowa miydzy Rzecz'!pospolit'! Polsk,! a Panstwem Kuwejtu w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie podatk6w 

od dochodu i maj'!tku, sporz'!dzona w Kuwejcie dnia 16.11.1996 r. 0 

48) Konwencja miydzy Rzecz'!pospolit'! Polsk,! a Republik,! Libansk,! w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie podatk6w 

od dochodu i od maj'!tku, podpisana w Bejrucie dnia 26.07.1999 r. 0 

49) Umowa miydzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Republiki Litewskiej 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, sporz'!dzona w Warszawie dnia 20.01.1994 r. 0 

50) Konwencja miydzy Rzecz'!pospolit'! Polsk,! a Wielkim Ksiystwem Luksemburga 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, 

sporz'!dzona w Luksemburgu dnia 14.06.1995 r. 0 

51) Umowa miydzy Rzecz'!pospolit'! Polsk,! a Republik,! Lotewsk,! w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie podatk6w 

od dochodu i maj'!tku, sporz'!dzona w Warszawie dnia 17.11.1993 r. 0 

52) Umowa miydzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Macedonskim w sprawie 

unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, sporz'!dzona w 

Skopje dnia 28.11.1996 r. 0 
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53) Umowa miydzy RZ,!dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a RZ,!dem Malezji 

o unikniyciu podw6jnego opodatkowania i zapobiezeniu uchylaniu siy od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu, podpisana w Warszawie dnia 16.09.1977 r. 0 

54) Umowa miydzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Malty w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie podatk6w 

od dochodu, sporz'!dzona w La Valetta dnia 7.01.1994 r. 0 

55) Konwencja miydzy Rz,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Kr61estwa Maroka 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, sporz'!dzona w Rabacie dnia 24.10.1994 r. 0 

56) Konwencja miydzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Meksykanskich 

Stan6w Zjednoczonych w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu 

siy od opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, sporz'!dzona w Mexico City 

dnia 30.11.1998 r. 0 

57) Konwencja miydzy Rzecz'!pospolit'! Polsk,! a Republik,! Moldowa w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie podatk6w 

od dochodu i maj'!tku, sporz'!dzona w Warszawie dnia 16.11.1994 r. 0 

58) Umowa miydzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Mongolii w sprawle 

unikania podw6jnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu i od maj'!tku, sporz'!dzona w Warszawie dnia 18.04.1997 r. 0 

59) Umowa miydzy Rzecz'!pospolit'! Polsk,! a Republik,! Federaln,! Niemiec w sprawie 

unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i od maj'!tku, podpisana 

w Berlinie dnia 14.05.2003 r. 0 

60) Umowa miydzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Federacyjnej Republiki 

Nigerii w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i sprzedazy maj'!tku 0 

61) Konwencja miydzy Rzecz,!pospolit'! Polsk,! a Kr6lestwem Norwegii w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie podatk6w 

od dochodu oraz Protok61 do tej Konwencji, podpisane w Warszawie dnia 9.09.2009 r. 0 

62) Umowa miydzy Rzecz,!pospolit'! Polsk,! a Now'! Zelandi,! w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie podatk6w 

od dochodu, podpisana w Warszawie dnia 21.04.2005 r. 0 

63) Umowa pomiydzy Polsk,! Rzecz'!pospolit'! Ludow,! i Muzulmansk,! Republik,! 

Pakistanu 0 zapobiezeniu podw6jnemu opodatkowaniu dochodu, podpisana w Warszawie 

dnia 25.10.1974 r. 0 
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64) Konwencja mittdzy Rzecz,!pospolit,! Polsk,! a Republik,! Portugalsk,! w spraWle 

unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sitt od opodatkowania w zakresie 

podatk6w od dochodu, sporz'!dzona w Lizbonie dnia 9.05.1995 r. 0 

65) Umowa mittdzy Rz,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz,!dem Republiki Poludniowej 

Afryki w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, 

sporz'!dzona w Warszawie dnia 10.11.1993 r. 0 

66) Umowa mittdzy Rz,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Federacji Rosyjskiej 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, 

sporz'!dzona w Moskwie dnia 22.05.1992 r. 0 

67) Umowa mittdzy Rz,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Rumunii w sprawle 

unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sitt od opodatkowania w zakresie 

podatk6w od dochodu i maj'!tku, sporz'!dzona w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. 0 

68) Umowa miydzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym RZ,!dem Federalnej 

Republiki Jugoslawii w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od 

dochodu i maj'!tku, sporz'!dzona w Warszawie dnia 12.06.1997 r. (Serbia) 0 

69) Umowa mittdzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz,!dem Republiki Singapuru 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sitt od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu oraz protok6l do tej umowy, podpisane w Singapurze 

dnia 4.11.2012 r. 0 

70) Umowa mittdzy Rzecz,!pospolit'! Polsk,! a Republik,! Slowack,! w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, sporz'!dzona 

w Warszawie dnia 18.08.1994 r. 0 

71) Konwencja mittdzy Rzecz,!pospolit'! Polsk,! a Republik,! Slowenii w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, sporz'!dzona w Lublanie 

dnia 28.06.1996 r. 0 

72) Umowa mittdzy RZ,!dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a RZ,!dem 

Demokratyczno- Socjalistycznej Republiki Sri Lanki 0 unikaniu podw6jnego opodatkowania 

i zapobiezeniu uchylaniu sitt od opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, 

podpisana w Colombo dnia 25.04.1980 r. 0 

73) Umowa mittdzy RZ,!dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a RZ,!dem Stan6w 

Zjednoczonych Ameryki 0 unikniyciu podw6jnego opodatkowania i zapobiezeniu uchylaniu sitt 

od opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, podpisana w Waszyngtonie 

dnia 8.10.1974 r. 0 
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74) Konwencja miydzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz,!dem Syryjskiej Republiki 

Arabskiej w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, podpisana w Damaszku dnia 15.08.2001 r.D 

75) Konwencja miydzy Rzecz'!pospolit'! Polsk,! a Konfederacj,! Szwajcarsk,! w sprawie 

unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, sporz'!dzona 

w Bernie dnia 2.09.1991 r. 0 

76) Konwencja miydzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz,!dem Kr61estwa Szwecji 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu, podpisana w Sztokholmie dnia 19.11.2004 r. 0 

77) Umowa miydzy Rzecz'!pospolit'! Polsk,! a Republik,! Tadzykistanu w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie podatk6w 

od dochodu i maj'!tku, podpisana w Warszawie dnia 27.05.2003 r. 0 

78) Umowa miydzy Rz,!dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a RZ,!dem Kr61estwa 

Tajlandii w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, 

podpisana w Bangkoku dnia 8.12.1978 r. 0 

79) Ustawa z dnia 15.12.2016 r. 0 zasadach unikania podw6jnego opodatkowania oraz 

zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu stosowanych 

przez Rzeczpospolit'! Polsk,! i terytorium, do kt6rego stosuje siy prawo podatkowe nalez'!ce do 

wlasciwosci Ministra Finans6w Tajwanu 0 

80) Konwencja miydzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Republiki 

Tunezyjskiej w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, 

sporz'!dzona w Tunisie dnia 29.03.1993 r. 0 

81) Umowa miydzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz,!dem Republiki Tureckiej 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, 

sporz'!dzona w Warszawie dnia 3.11.1993 r. 0 

82) Konwencja miydzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Ukrainy w sprawie 

unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie 

podatk6w od dochodu i maj'!tku, sporz'!dzona w Kijowie dnia 12.01.1993 r. 0 

83) Konwencja miydzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Wschodniej Republiki 

Urugwaju w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu 

i maj'!tku 0 

84) Umowa miydzy Rz,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz,!dem Republiki Uzbekistanu 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, sporz'!dzona w Warszawie dnia 11.01.1995 r. 0 
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85) Konwencja miydzy Rzecz'!pospolit'! Polsk,! a Republik,! Wygiersk,! w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, sporz'!dzona 

w Budapeszcie dnia 23.09.1992 r. 0 

86) Konwencja miydzy Rzecz'!pospolit'! Polsk,! a Zjednoczonym Kr61estwem Wielkiej 

Brytanii i Irlandii P61nocnej w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania 

uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i od zysk6w maj,!tkowych, 

podpisana w Londynie dnia 20.07.2006 r. 0 

87) Umowa miydzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Socjalistycznej Republiki 

Wietnamu w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, sporz'!dzona w Warszawie dnia 31.08.1994 r. 0 

88) Umowa miydzy RZ,!dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz,!dem Republiki 

Wloskiej w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu 

i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania, sporz'!dzona w Rzymie dnia 21.06.1985 r. 0 

89) Umowa miydzy Rzecz,!pospolit'! Polsk,! a Wysp,! Man w sprawie unikania podw6jnego 

opodatkowania w odniesieniu do przedsiybiorstw eksploatuj,!cych statki morskie lub statki 

powietrzne w transporcie miydzynarodowym, podpisana w Londynie dnia 7.03.2011 r.D 

90) Umowa miydzy Rzecz'!pospolit'! Polsk,! a Wysp,! Man w sprawie unikania podw6jnego 

opodatkowania niekt6rych kategorii dochod6w os6b fizycznych, podpisana w Londynie 

dnia 7.03.2011 r.D 

91) Umowa miydzy Rzeczypospolit'! a RZ,!dem Republiki Zambii w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, maj,!tku i zysk6w maj,!tkowych 0 

92) Umowa miydzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Republiki Zimbabwe w 

sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, maj,!tku 

i zysk6w maj,!tkowych, sporz'!dzona w Harare dnia 9.07.1993 r. 0 

93) Umowa miydzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Zjednoczonych Emirat6w 

Arabskich w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, sporz'!dzona w Abu Zabi dnia 31.01.1993 r. 0 

alba 

Inne ............................................................................................ . 

XI. Podstawa prawna przekazywania informacji 0 schemacie podatkowym ze wskazaniem 

przeslanek skutkuj,!cych uznaniem danego uzgodnienia za schemat podatkowy 

XII. Og61na cecha rozpoznawcza schematu podatkowego oraz kryterium g16wnej korzysci 

1) Schemat spelnia kryterium g16wnej korzysci: TakINie 

art. 86a § 1 pkt 6 lit. a) 0 
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art. 86a § 1 pkt 6 lit. b) 0 

art. 86a § 1 pkt 6 lit. c) 0 

art. 86a § 1 pkt 6 lit. d) 0 

art. 86a § 1 pkt 6 lit. e) 0 

art. 86a § 1 pkt 6 lit. t) 0 

art. 86a § 1 pkt 6 lit. g) 0 

art. 86a § 1 pkt 6 lit. h) 0 

art. 86a § 1 pkt 6 lit. i) 0 

art. 86a § 1 pkt 6 lit. j) 0 

art. 86a § 1 pkt 6 lit. k) 0 

2) Szczegolna cecha rozpoznawcza schernatu podatkowego 

art. 86a § 1 pkt 13 lit. a) 0 

art. 86a § 1 pkt 13 lit. b) 0 

art. 86a § 1 pkt 13 lit. c) 0 

art. 86a § 1 pkt 13 lit. d) 0 

art. 86a § I pkt 13 lit. e) 0 

art. 86a § 1 pkt 13 lit. t) 0 

art. 86a § 1 pkt 13 lit. g) 0 

art. 86a § 1 pkt 13 lit. h) 0 

art. 86a § 1 pkt 13 lit. i) 0 

3) Inna szczegolna cecha rozpoznawcza schernatu podatkowego 

art. 86a § 1 pkt 1 lit. a) 0 

art. 86a § I pkt I lit. b) 0 

art. 86a § 1 pkt 1 lit. c) 0 

art. 86a § 1 pkt 1 lit. d) 0 

XIII. Streszczenie opisu uzgodnienia stanowi~cego schernat podatkowy, opis dzialalnosci 

gospodarczej, do ktorej rna zastosowanie schernat podatkowy bez ujawnienia danych 

objytych tajernnic~ handlow~, przernyslow~, zawodow~ lub procesu produkcyjnego. 

13 



XIV. Pelny opis zglaszanego schematu podatkowego 

1) Wyczerpuj'!cy opis uzgodnienia stanowi,!cego schemat podatkowy, zalozen uzgodnienia, 

czynnosci dokonywanych w ramach uzgodnienia i ich chronologii oraz wystypuj,!cych powi,!zan 

pomiydzy podmiotami powi,!zanymi 

2) Wartosc przedmiotu czynnosci uzgodnienia stanowi,!cego schemat podatkowy: 

a) wartosc przedmiotu czynnosci uzgodnienia stanowi,!cego schemat podatkowy, wyrazona 

w zlotych .......................................................................................................... . 

b) brak mozliwosci oszacowania wartosc przedmiotu czynnosci uzgodnienia stanowi,!cego 

schemat podatkowy 

c) brak wartosci przedmiotu czynnosci uzgodnienia stanowi,!cego schemat podatkowy .. 

XV. Informacje dodatkowe 0 zglaszanym schemacie podatkowym 

1) Wskazanie cel6w, kt6rych realizacji schemat podatkowy rna sluzyc 

2) Przepisy prawa podatkowego znajduj,!ce, wedlug wiedzy skladaj,!cego informacjy, 

zastosowanie w schemacie podatkowym 

3) Szacunkowa wartosc korzysci podatkowej lub przyblizona wartosc aktywa w podatku 

odroczonym, jesli wystypuje i jest znana lub mozliwa do oszacowania przekazuj'!cemu 

informacjy, w zlotych 

a) szacunkowa wartosc 66in\'6Borzysci podatkowej lub przyblizona wartosc aktywa w 

podatku odroczonym, w zlotych ............................................................................... . 

b) brak mozliwosci oszacowania wartosci korzysci podatkowej lub przyblizonej wartosci 

aktywa w podatku odroczonym 

c) brak korzysci podatkowej lub przyblizonej wartosci aktywa w podatku odroczonym, 

w zlotych 
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4) Wartose korzysci podatkowej schematu podatkowego transgranicznego w zlotych 

5) Wskazanie etapu, na jakim zgodnie z wiedz,! skladaj,!cego informacjy znajduje siy 

schemat podatkowy, w szczeg6lnosci informacji 0 terminach jego udostypniania lub wdrazania 

lub 0 dacie czynnosci w ramach uzgodnienia 

XVI. Wskazanie dokonanych czynnosci, kt6re skutkowaly przekazaniem informacji 

o schemacie podatkowym, wraz ze wskazaniem dnia, w kt6rym zostala lub zostanie 

dokonana pierwsza czynnose, sluz,!ca wdrozeniu tego schematu 

1) Dzien, w kt6rym zostala lub zostanie dokonana pierwsza czynnose, sluz,!ca wdrozeniu 

tego schematu 

2) Wskazanie dokonanych czynnosci, kt6re skutkowaly przekazaniem informacji 

o schemacie podatkowym 

XVII. Wskazanie innych podmiot6w uczestnicz,!cych w schemacie podatkowym, maj,!cych 

uczestniczye w schemacie podatkowym lub na kt6re moze miee wplyw schemat 

podatkowy 

I. Typ podmiotu 

I) Promotor 

2) Wspomagaj,!cy 

3) Korzystaj,!cy 

4) Inny podmiot 

2. Rodzaj danych identyfikacyjnych 

Rodzaj identyfikatora podatkowego - Identyfikator podatkowy NIP 

N azwa pelna -

Adres polski: 

I) Kraj - PL 

2) Wojew6dztwo-

3) Powiat-

4) Gmina-

5) Nazwa ulicy -

6) Nr budynku -

7) Nr lokalu -

8) Nazwa miejscowosci -
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9) Kod pocztowy -

XVIII. Wskazanie innych podmiotow obowi~zanych do przekazania informacji 0 schemacie 

podatkowym 

1. Typ podmiotu 

1) Promotor 

2) Wspomagajqcy 

3) Korzystajqcy 

4) Inny podmiot 

2. Rodzaj danych identyfikacyjnych 

Rodzaj identyfikatora podatkowego - Identyfikator podatkowy NIP 

N azwa pelna -

Adres polski: 

1) Kraj - PL 

2) Wojew6dztwo -

3) Powiat-

4) Gmina-

5) Nazwa ulicy-

6) Nr budynku -

7) Nr lokalu -

8) Nazwa miejscowosci -

9) Kod pocztowy -

XIX. Dodatkowe wyjasnienia. Pole wymagane w przypadku zlozenia uzupelnienia 

XX. Adres ePUAP do doryczenia 
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Zalqcznik Nr 4 
do Procedury MD R 

MDR-3 INFORMACJA KORZYST AJ1\CEGO 0 SCHEMACIE 
PODATKOWYM 

I. Rodzaj okresu rozliczeniowego 

II. Cel zlozenia informacji 

1. Zlozenie informacji D 2. Uzupelnienie informacji D 

III. Informacja 0 posiadaniu numeru schematu podatkowego: 

Czy skladajqcy posiada NSP schematu podatkowego, ktorego dotyczy skladana 

informacja? 

Tak ........................................ / Nie 

IV. Rodzaj zglaszanego schematu 

1. Schemat podatkowy standaryzowany D 

2. Schemat podatkowy transgraniczny D 

3. Czy przynajmniej jeden z korzystajqcych spelnia kryterium kwalifikowanego 

korzystajqcego zgodnie z art. 86a § 4? Tak / Nie 

Nazwa uzgodnienia jesli jq nadano: 

V. Informacj e 0 korzystaj qcym 

1. Rodzaj danych identyfikacyjnych 

Rodzaj identyfikatora podatkowego - Identyfikator podatkowy NIP 

N azwa pelna -

Adres polski: 

1) Kraj - PL 

2) Wojew6dztwo-

3) Powiat-

4) Gmina-

5) Nazwa ulicy -

6) Nr budynku -

7) Nr lokalu -

8) Nazwa miejscowosci-

9) Kod pocztowy -

VI. Informacja 0 dokonanych czynnosciach lub odniesionych korzysciach podatkowych 
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1) Korzystaj~cy dokonywal w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynnosci 

byd~cych elementem schematu podatkowego Tak / Nie 

2) Korzystaj~cy uzyskiwal w danym okresie rozliczeniowym korzysc podatkow~, 

wynikaj~c~ ze schematu podatkowego Tak / Nie 

Wysokosc korzysci podatkowej wynikaj~cej ze schematu podatkowego, w zlotych, 

jezeli korzystaj~cy uzyskiwal w danym okresie rozliczeniowym tak~ korzysc 

VII. Opis schematu podatkowego (wypelniane w przypadku nie posiadania NSP, alba 

gdy dane odbiegaj,! od danych zawartych w otrzymanym potwierdzeniu nadania 

NSP) 

1. Przepisy prawa podatkowego znajduj~ce zastosowanie w schemacie podatkowym 

1) Podatek dochodowy od os6b prawnych 0 

2) Podatek dochodowy od os6b fizycznych 0 

3) Podatek od towar6w i uslug 0 

4) Podatek akcyzowy 0 

5) Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 0 

6) Podatek od spadk6w i darowizn 0 

7) Ordynacja podatkowa 0 

8) Podatek od wydobycia niekt6rych kopalin, specjalny podatek wyglowodorowy 0 

9) W skazanie innych ustaw podatkowych 

VIII. Korzystaj,!cy wchodzi w sklad Podatkowej Grupy Kapitalowej Tak / Nie 

IX. Korzystaj,!cy modyfikuje otrzymane dane dla zapewnienia ich zgodnosci ze stanem 

rzeczywistym ( art. 86j §3 ustawy) Tak / Nie 

X. Schemat podatkowy dotyczy nastypuj~cych dzialan 

1) Wklad niepieniyzny (Aport) 0 

2) Podzial 0 

3) Wydzielenie 0 

4) Pol,!czenie 0 

5) Likwidacja 0 

6) Wymiana udzia16w 0 

7) Przeniesienie skladnik6w maj~tkowych 0 

8) Zmiana rezydencji podatkowej 0 
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9) Przeksztalcenie D 

10) Wskazanie innych dzialail D 

XI. Schemat podatkowy obejmuje transakcje / zdarzenia 

1) Dywidendy D 

2) Naleznosci licencyjne D 

3) Odsetki - w tym od obligacji D 

4) Wynagrodzenie z tytulu swiadczenia uslug D 

5) Wartosc firmy D 

6) Strata podatkowa D 

7) Swiadczenie zlozone D 

8) Swiadczenia niepodlegajqce opodatkowaniu podatkiem od towarow uslug na 

terytori urn RP D 

9) Mechanizm odwr6conego podatku D 

10) Znaki towarowe D 

11) Wlasnosc intelektualna D 

12) Licencje D 

13) Czynnosci 0 charakterze bezplatnym D 

14) Ulga badawczo-rozwojowa D 

15) Ciche rezerwy D 

16) Obr6t towarami wrazliwymi, 0 kt6rych mowa w zalqczniku do ustawy 0 podatku od 

towar6w i uslug D 

17) Programy motywacyjne D 

18) Definicja pojycia budowla1budynek na gruncie podatku od nieruchomosci D 

19) Zwolnienia w podatku od nieruchomosci D 

20) Zwolnienia (skorzystanie ze zwolnienia 0 charakterze podmiotowym, 

przedmiotowym lub 0 charakterze mieszanym) D 

21) Zmiana stawek z wyzszej na nizszq (Podatek od towarow uslug, Podatek 

akcyzowy) D 

22) Wskaznik proporcji (Instytucje publiczne, Instytucje prywatne) D 

23) Leasing/naj emf dzierzawa D 

24) Przeniesienie zorganizowanej czysci przedsiybiorstwa D 

25) Przekwalifikowanie typu przychod6w/dochod6w D 

26) Wykorzystanie samozatrudnienia D 
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27) Instrumenty pochodne D 

28) Dzialalnosc gospodarcza w specjalnej strefie ekonomicznej D 

29) Amortyzacja D 

30) Wskazanie innych rodzajow transakcji / zdarzen 

XII. W schemacie podatkowym wystypuje ktorykolwiek ze wskazanych typow 

podmiotow 

1) Podatkowa grupa kapitalowa D 

2) Fundusz inwestycyjny D 

3) Oddzial, Przedstawicielstwo D 

4) Fundacja D 

5) Zaklad zagraniczny D 

6) Spolka transparentna podatkowo D 

7) Trust D 

8) Stowarzyszenie D 

9) Spolka holdingowa D 

10) Spolka nabyta od innego podmiotu D 

11) Kontrolowana spolka zagraniczna D 

12) Spolka specjalnego przeznaczenia (tzw. SPY) D 

13) Firma inwestycyjna D 

14) Spolka zalozona w okresie ostatnich 6 m-cy D 

15) W skazanie innych rodzajow podmiotow 

XIII. Do schematu podatkowego zastosowanie ma umowa 0 unikaniu podwojnego 

opodatkowania (wskaz umowy 0 unikaniu podwojnego opodatkowania). 

Nie dotyczy D 

alba 

1) Umowa miydzy Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdem Republiki Albanii 

w sprawie unikania podwojnego opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu i majqtku, 

sporzqdzona w Warszawie dnia 5.03.1993 r. D 
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2) Konwencja mit(dzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Algierskiej 

Republiki Ludowo- Demokratycznej w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania 

i ustalenia zasad wzajemnej pomocy w zakresie podatk6w od dochodu i od maj'!tku 0 

3) Konwencja mit(dzy Rzeczpospolit'! Polsk,! a Kr61estwem Arabii Saudyjskiej 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sit( od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu oraz Protok61 do tej Konwencji, podpisane 

w Rijadzie dnia 22.02.2011 r. 0 

4) Konwencja mit(dzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Republiki Armenii 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sit( od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, podpisana w Warszawie dnia 

14.07.1999 r. 0 

5) Umowa mit(dzy Rzecz,!pospolit,! Polsk,! a Australi,! w sprawie unikania podw6jnego 

opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sit( od opodatkowania w zakresie podatk6w od 

dochodu, sporz'!dzona w Canberze dnia 7.05.1991 r. 0 

6) Umowa mittdzy Rzecz,!pospolit,! Polsk,! a Republik,! Austrii w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i od maj'!tku, podpisana 

w Wiedniu dnia 13.01.2004 r. 0 

7) Konwencja mit(dzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz,!dem Republiki 

Azerbejdzanskiej w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu 

sitt od opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, podpisana w Warszawie 

dnia 26.08.1997 r. 0 

8) Konwencja mittdzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz,!dem Ludowej Republiki 

Bangladeszu w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sitt od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, sporz'!dzona w Warszawie 

dnia 8.07.1997 r. 0 

9) Konwencja mittdzy Rzecz,!pospolit'! Polsk,! a Kr61estwem Belgii w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu sit( od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, podpisana w Warszawie dnia 

20.08.2001 r. 0 

10) Umowa mittdzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz,!dem Republiki Bialorus 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, 

sporz'!dzona w Minsku dnia 18.11.1 992 r. 0 
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11) Konwencja miydzy Rzecz'!pospolit'! Polsk,! a Bosni,! i Hercegowin,! w sprawie 

unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu i maj'ltku, podpisana w Sarajewie dnia 4.06.2014 r. 0 

12) Umowa miydzy Rzecz'!pospolit'l Polsk'l a Republik'l Bulgarii w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, sporz'ldzona 

w Warszawie dnia 11.04.1994 r. 0 

13) Konwencja miydzy RZ'ldem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz,!dem Republiki Chile 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i od maj'ltku, podpisana w Santiago de 

Chile dnia 10.03.2000 r. 0 

14) Umowa miydzy RZ,!dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a RZ'ldem Chinskiej 

Republiki Ludowej w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu 

siy od opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, sporz'ldzona w Pekinie 

dnia 7.06.1988 r. 0 

15) Umowa miydzy Rzecz'lpospolit'! Polsk'l a Republik'l Chorwacji w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'ltku, sporz'ldzona 

w Warszawie dnia 19.10.1994 r. 0 

16) Umowa miydzy RZ'ldem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ'ldem Republiki Cypru 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'ltku, 

sporz'ldzona w Warszawie dnia 4.06.1992 r. 0 

17) Umowa miydzy RZ'ldem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym RZ'ldem 

Federalnej Republiki Jugoslawii w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie 

podatk6w od dochodu i maj'ltku, sporz'ldzona w Warszawie dnia 12.06.1997 r. (Czarnog6ra) 

o 

18) Umowa miydzy Rzecz'lpospolit'l Polsk'l a Republik'l Czesk'l w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie 

podatk6w od dochodu, sporz'!dzona w Warszawie dnia 13.09.2011 r. 0 

19) Konwencja miydzy Rzecz'lpospolit'l Polsk'l a Kr6lestwem Danii w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie 

podatk6w od dochodu i maj'ltku, sporz'ldzona w Warszawie dnia 6.12.2001 r. 0 

20) Umowa miydzy RZ'ldem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ'ldem Arabskiej Republiki 

Egiptu w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'ltku, sporz'ldzona w Warszawie 

dnia 24.06.1996 r. 0 
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21) Umowa mittdzy Rzeczqpospolitq Polskq a Republikq Estonskq w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sitt od opodatkowania w zakresie 

podatk6w od dochodu i majqtku, sporzqdzona w Tallinie dnia 9.05.1994 r. 0 

22) Konwencja mittdzy Rzeczqpospolitq Polskq a Federalnq Demokratycznq Republikq 

Etiopii w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sitt od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, podpisana w Addis Abebie 

dnia 13.07.2015 r. 0 

23) Umowa mittdzy Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdem Republiki Filipin 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sitt od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, sporzqdzona w Manili dnia 9.09.1992 r. 0 

24) Konwencja mittdzy Rzeczqpospolitq Polskq a Republikq Finlandii w sprawie 

unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sitt od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu, podpisana w Helsinkach dnia 8.06.2009 r. 0 

25) Umowa mittdzy Rzqdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzqdem Republiki 

Francuskiej w sprawie zapobiezenia podw6jnemu opodatkowaniu w zakresie podatk6w od 

dochodu i majqtku 0 

26) Umowa mittdzy Rzqdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzqdem Republiki 

Greckiej w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu 

i majqtku, sporzqdzona w Atenach dnia 20.11.1987 r. 0 

27) Umowa mittdzy Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdem Gruzji w sprawie 

unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sitt od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu i od majqtku, podpisana w Warszawie dnia 5.11.1999 r. 0 

28) Umowa mittdzy Rzeczqpospolitq Polskq a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania w odniesieniu do przedsittbiorstw eksploatujqcych statki morskie 

lub statki powietrzne w transporcie mittdzynarodowym, podpisana w Londynie 

dnia 8.10.2013 r. 0 

29) Umowa mittdzy Rzeczqpospolitq Polskq a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania niekt6rych kategorii dochod6w os6b fizycznych, podpisana 

w Londynie dnia 8.10.2013 r. 0 

30) Umowa mittdzy Rzqdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzqdem Hiszpanii 

o unikaniu podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i majqtku, 

podpisana w Madrycie dnia 15.11.1979 r. 0 
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31) Konwencja miydzy Rzecz'lpospolit'l Polsk'l a Kr61estwem Niderland6w w sprawie 

unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu, podpisana w Warszawie dnia 13.02.2002 r. D 

32) Umowa miydzy RZ'ldem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a RZ'ldem Republiki 

Indii w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, sporz'ldzona w Warszawie 

dnia 21.06.1989 r. D 

33) Umowa miydzy RZ'ldem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ'ldem Republiki Indonezji 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, sporz'ldzona w Warszawie dnia 6.10.1992 

r. D 

34) Umowa miydzy RZ'ldem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ'ldem Islamskiej Republiki 

Iranu w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, 

podpisana w Teheranie dnia 2.10.1998 r. D 

35) Umowa miydzy Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdem Irlandii w sprawie 

unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu, sporzqdzona w Madrycie dnia 13.11.1995 r. D 

36) Umowa miydzy Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdem Republiki Islandii 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i majqtku, sporzqdzona w Reykjaviku dnia 

19.06.1998 r. D 

37) Umowa miydzy Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdem Panstwa lzrael 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, podpisana w Jerozolimie dnia 22 maja 

1991 r. D 

38) Umowa miydzy Polskq Rzeczqpospolitq Ludowq a Japoniq 0 unikaniu podw6jnego 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, podpisana w Tokio dnia 20.02.1980 r. D 

39) Umowa miydzy Rzecz'lpospolit'l Polskq a Jersey w sprawie unikania podw6jnego 

opodatkowania w odniesieniu do przedsiybiorstw eksploatuj'lcych statki morskie lub statki 

powietrzne w transporcie miydzynarodowym, sporzqdzona w Londynie dnia 2.12.2011 r. D 

40) Umowa miydzy Rzeczqpospolitq Polskq a Jersey w sprawie unikania podw6jnego 

opodatkowania os6b fizycznych, sporzqdzona w Londynie dnia 2.12.2011 r. D 

41) Umowa miydzy Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdem Haszymidzkiego 

Kr6lestwa Jordanii w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu 
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Sly od opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, Sporz'ldzona w Ammanie 

dnia 4.1 0.1997 r. 0 

42) Konwencja miydzy Rzecz'lPospolit'l Polsk'l a Kanad'l w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie 

podatk6w od dochodu wraz z Protokolem, podpisane w Ottawie dnia 14.05.2012 r. 0 

43) Umowa miydzy RZ'ldem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz'ldem Panstwa Kataru 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, podpisana w Doha dnia 18.11.2008 r. 0 

44) Konwencja miydzy RZ'ldem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz'ldem Republiki 

Kazachstanu w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu maj'ltku, sporz'ldzona w Almaty 

dnia 21.09.1995 r. 0 

45) Umowa miydzy RZ'ldem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ'ldem Republiki Kirgiskiej 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'ltku, podpisana w Warszawie 

dnia 19.11.1998 r. 0 

46) Konwencja miydzy RZ'ldem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz'ldem Republiki Korei w 

sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu, podpisana w Seulu dnia 21.06.1991 r. 0 

47) Umowa miydzy Rzeczqpospolitq Polskq a Panstwem Kuwejtu w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie 

podatk6w od dochodu i maj'ltku, sporz'ldzona w Kuwejcie dnia 16.11.1996 r. 0 

48) Konwencja miydzy Rzeczqpospolitq Polskq a Republikq Libanskq w spraWle 

unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu i od majqtku, podpisana w Bejrucie dnia 26.07.1999 r. 0 

49) Umowa miydzy Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdem Republiki Litewskiej 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'ltku, sporz'ldzona w Warszawie dnia 

20.01.1994 r. 0 

50) Konwencja miydzy Rzeczqpospolitq Polskq a Wielkim Ksiystwem Luksemburga 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i majqtku, 

sporzqdzona w Luksemburgu dnia 14.06.1995 r. 0 
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51) Umowa miydzy Rzecz,!pospolit'! Polsk,! a Republik,! Lotewsk,! w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sit( od opodatkowania w zakresie 

podatk6w od dochodu i maj'!tku, sporz'!dzona w Warszawie dnia 17.11.1993 r. 0 

52) Umowa mit(dzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz,!dem Macedonskim 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, 

sporz'!dzona w Skopje dnia 28.11.1996 r. 0 

53) Umowa miydzy Rz,!dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a RZ,!dem Malezji 

o unikniyciu podw6jnego opodatkowania i zapobiezeniu uchylaniu sit( od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu, podpisana w Warszawie dnia 16.09.1977 r. 0 

54) Umowa mit(dzy Rz,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz,!dem Malty w sprawie 

unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sit( od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu, sporz'!dzona w La Valetta dnia 7.01.1994 r. 0 

55) Konwencja mit(dzy Rz,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Kr6lestwa Maroka 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sit( od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, sporz'!dzona w Rabacie 

dnia 24.1 0.1994 r. 0 

56) Konwencja mit(dzy Rz,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz,!dem Meksykanskich 

Stan6w Zjednoczonych w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania 

uchylaniu sit( od opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, sporz'!dzona w Mexico 

City dnia 30.11.1998 r. 0 

57) Konwencja mit(dzy Rzecz'!pospolit'! Polsk,! a Republik,! Moldowa w spraWle 

unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sit( od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu i maj'!tku, sporz'!dzona w Warszawie dnia 16.11.1994 r. 0 

58) Umowa mit(dzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz,!dem Mongolii w sprawie 

unikania podw6jnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu sit( od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu i od maj'!tku, sporz'!dzona w Warszawie dnia 18.04.1997 r. 

o 

59) Umowa mit(dzy Rzecz,!pospolit,! Polsk,! a Republik,! Federaln,! Niemiec w sprawie 

unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i od maj'!tku, 

podpisana w Berlinie dnia 14.05.2003 r. 0 

60) Umowa mit(dzy RZ,!dem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ,!dem Federacyjnej 

Republiki Nigerii w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu 

sit( od opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i sprzedazy maj,!tku 0 
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61) Konwencja miydzy Rzecz'lpospolit'l Polsk'l a Kr61estwem Norwegii w spraWle 

unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu oraz Protok61 do tej Konwencji, podpisane w Warszawie 

dnia 9.09.2009 r. 0 

62) Umowa miydzy Rzecz'lpospolit'l Polsk'l a Now'l Zelandi'l w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie 

podatk6w od dochodu, podpisana w Warszawie dnia 21.04.2005 r. 0 

63) Umowa pomiydzy Polsk'l Rzecz'lpospolit'l Ludow'l i Muzulmansk'l Republik'l 

Pakistanu 0 zapobiezeniu podw6jnemu opodatkowaniu dochodu, podpisana w Warszawie 

dnia 25.10.1974 r. 0 

64) Konwencja miydzy Rzecz'lpospolit'l Polsk'l a Republik'l Portugalsk'l w sprawie 

unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu, sporz'ldzona w Lizbonie dnia 9.05.1995 r. 0 

65) Umowa miydzy RZ'ldem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz'ldem Republiki 

Poludniowej Afryki w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od 

dochodu, sporz'ldzona w Warszawie dnia 10.11.1993 r. 0 

66) Umowa miydzy Rz'ldem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz'ldem Federacji Rosyjskiej 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'ltku, 

sporz'ldzona w Moskwie dnia 22.05.1992 r. 0 

67) Umowa miydzy RZ'ldem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz'ldem Rumunii w sprawie 

unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu maj'ltku, sporz'ldzona w Warszawie 

dnia 23 czerwca 1994 r. 0 

68) Umowa miydzy RZ'ldem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym RZ'ldem 

Federalnej Republiki Jugoslawii w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie 

podatk6w od dochodu i maj'ltku, sporz'ldzona w Warszawie dnia 12.06.1997 r. (Serbia) 0 

69) Umowa miydzy RZ'ldem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ'ldem Republiki Singapuru 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu oraz protok61 do tej umowy, podpisane 

w Singapurze dnia 4.11.2012 r. 0 

70) Umowa miydzy Rzecz'lpospolit'l Polsk'l a Republik'l Slowack'l w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'ltku, sporz'ldzona 

w Warszawie dnia 18.08.1994 r. 0 
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71) Konwencja mit;dzy Rzecz'lPospolit'l Polsk'l a Republik'l Slowenii w spraWle 

unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'ltku, 

sporz'ldzona w Lublanie dnia 28.06.1996 r. 0 

72) Umowa mit;dzy Rzqdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzqdem 

Demokratyczno- Socjalistycznej Republiki Sri Lanki 0 unikaniu podw6jnego opodatkowania 

i zapobiezeniu uchylaniu sit; od opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj'ltku, 

podpisana w Colombo dnia 25.04.1980 r. 0 

73) Umowa mit;dzy Rz'ldem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz'ldem Stan6w 

Zjednoczonych Ameryki 0 uniknit;ciu podw6jnego opodatkowania i zapobiezeniu uchylaniu 

sit; od opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, podpisana w Waszyngtonie 

dnia 8.1 0.1974 r. 0 

74) Konwencja mit;dzy RZ'ldem Rzeczypospolitej Polskiej a RZ'ldem Syryjskiej 

Republiki Arabskiej w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania 

uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, podpisana w Damaszku 

dnia 15.08.2001 r. 0 

75) Konwencja miydzy Rzeczqpospolitq Polskq a Konfederacjq Szwajcarskq w sprawie 

unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i majqtku, 

sporzqdzona w Bernie dnia 2.09.1991 r. 0 

76) Konwencja mit;dzy Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdem Kr6lestwa 

Szwecji w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sit; od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, podpisana w Sztokholmie 

dnia 19.11.2004 r. 0 

77) Umowa miydzy Rzeczqpospolitq Polskq a Republikq Tadzykistanu w spraWle 

unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania 

w zakresie podatk6w od dochodu i majqtku, podpisana w Warszawie dnia 27.05.2003 r. 0 

78) Umowa mit;dzy Rzqdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzqdem Kr6lestwa 

Tajlandii w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, 

podpisana w Bangkoku dnia 8.12.1978 r. 0 

79) Ustawa z dnia 15.12.2016 r. 0 zasadach unikania podw6jnego opodatkowania oraz 

zapobiegania uchylaniu sit; od opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu stosowanych 

przez Rzeczpospolit'l Polsk'l i terytorium, do kt6rego stosuje sit; prawo podatkowe nalez'lce 

do wlasciwosci Ministra Finans6w Tajwanu 0 
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80) Konwencja miydzy Rzq.dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzq.dem Republiki 

Tunezyj skiej w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od 

dochodu, sporzq.dzona w Tunisie dnia 29.03.1993 r. 0 

81) Umowa miydzy Rzq.dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzq.dem Republiki Tureckiej 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i majq.tku, 

sporzq.dzona w Warszawie dnia 3.11.1 993 r. 0 

82) Konwencja miydzy Rzq.dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzq.dem Ukrainy 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu 

dnia 12.01.1993 r. 0 

zapobiegania uchylaniu siy od 

majq.tku, sporzq.dzona w Kijowie 

83) Konwencja miydzy Rzq.dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzq.dem Wschodniej 

Republiki Urugwaju w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od 

dochodu i majq.tku 0 

84) Umowa miydzy Rzq.dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzq.dem Republiki 

Uzbekistanu w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siy od 

opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i maj q.tku, sporzq.dzona w Warszawie dnia 

11.01.1995 r. 0 

85) Konwencja miydzy Rzeczq.pospolitq. Polskq. a Republikq. Wygierskq. w sprawle 

unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i majq.tku, 

sporzq.dzona w Budapeszcie dnia 23.09.1992 r. 0 

86) Konwencja miydzy Rzeczq.pospolitq. Polskq. a Zjednoczonym Kr61estwem Wielkiej 

Brytanii i Irlandii P6lnocnej w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania 

uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu i od zysk6w majq.tkowych, 

podpisana w Londynie dnia 20.07.2006 r. 0 

87) Umowa miydzy Rzq.dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzq.dem Socjalistycznej 

Republiki Wietnamu w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania 

uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, sporzq.dzona w Warszawie 

dnia 31.08.1994 r. 0 

88) Umowa miydzy Rzq.dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzq.dem Republiki 

Wloskiej w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu 

i zapobiegania uchylaniu siy od opodatkowania, sporzq.dzona w Rzymie dnia 21.06.1985 r. 0 

89) Umowa miydzy Rzeczq.pospolitq. Polskq. a Wyspq. Man w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiybiorstw eksploatujq.cych statki morskie 
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lub statki powietrzne w transporcie miydzynarodowym, podpisana w Londynie 

dnia 7.03.2011 r. 0 

90) Umowa miydzy Rzecz'lpospolit'l Polsk'l a WysP'l Man w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania niekt6rych kategorii dochod6w os6b fizycznych, podpisana 

w Londynie dnia 7.03.2011 r. 0 

91) Umowa miydzy Rzeczypospolit'l a Rz'ldem Republiki Zambii w sprawie unikania 

podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, maj'ltku i zysk6w 

maj'ltkowych 0 

92) Umowa miydzy Rz'ldem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdem Republiki Zimbabwe 

w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, maj'ltku 

i zysk6w maj'ltkowych, sporz'ldzona w Harare dnia 9.07.1993 r. 0 

93) Umowa miydzy RZ'ldem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzqdem Zjednoczonych 

Emirat6w Arabskich w sprawie unikania podw6jnego opodatkowania i zapobiegania 

uchylaniu siy od opodatkowania w zakresie podatk6w od dochodu, sporz'ldzona w Abu Zabi 

dnia 31.01.1993 r. 0 

alba 

lnne 

XIV. Podstawa prawna przekazywania informacji 0 schemacie podatkowym ze 

wskazaniem przeslanek skutkuj'lcych uznaniem danego uzgodnienia za schemat 

podatkowy 

XV. Og6lna cecha rozpoznawcza schematu podatkowego oraz kryterium g16wnej 

korzysci 

1) Schemat spelnia kryterium g16wnej korzysci: TakINie 

art. 86a § 1 pkt 6 lit. a) 0 

art. 86a § 1 pkt 6 lit. b) 0 

art. 86a § 1 pkt 6 lit. c) 0 

art. 86a § 1 pkt 6 lit. d) 0 

art. 86a § 1 pkt 6 lit. e) 0 

art. 86a § 1 pkt 6 lit. f) 0 

art. 86a § 1 pkt 6 lit. g) 0 

art. 86a § 1 pkt 6 lit. h) 0 

art. 86a § 1 pkt 6 lit. i) 0 
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art. 86a § 1 pkt 6 lit. j) 0 

art. 86a § 1 pkt 6 lit. k) 0 

2) Szczeg6lna cecha rozpoznawcza schematu podatkowego 

art. 86a § 1 pkt 13 lit. a) 0 

art. 86a § 1 pkt 13 lit. b) 0 

art. 86a § 1 pkt 13 lit. c) 0 

art. 86a § 1 pkt 13 lit. d) 0 

art. 86a § 1 pkt 13 lit. e) 0 

art. 86a § 1 pkt 13 lit. f) 0 

art. 86a § 1 pkt 13 lit. g) 0 

art. 86a § 1 pkt 13 lit. h) 0 

art. 86a § 1 pkt 13 lit. i) 0 

3) Inna szczeg6lna cecha rozpoznawcza schematu podatkowego 

art. 86a § 1 pkt 1 lit. a) 0 

art. 86a § 1 pkt 1 lit. b) 0 

art. 86a § 1 pkt 1 lit. c) 0 

art. 86a § 1 pkt 1 lit. d) 0 

XVI. Streszczenie opisu uzgodnienia stanowiqcego schemat podatkowy, opis dzialainosci 

gospodarczej, do kt6rej ma zastosowanie schemat podatkowy bez ujawnienia danych 

objytych tajemnicq handlowq, przemysIowq, zawodowq lub procesu produkcyjnego. 

XVII. PeIny opis zglaszanego schematu podatkowego 

1. Wyczerpujqcy opis uzgodnienia stanowiqcego schemat podatkowy, zalozen 

uzgodnienia, czynnosci dokonywanych w ramach uzgodnienia i ich chronologii oraz 

wystypujqcych powiqzan pomiydzy podmiotami powiqzanymi 
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2. Wartosc przedmiotu czynnosci uzgodnienia stanowiqcego schemat podatkowy: 

1) wartosc przedmiotu czynnosci uzgodnienia stanowiqcego schemat podatkowy, 

wyrazona w zlotych ...................................................................................... ; 

2) brak mozliwosci oszacowania wartosci przedmiotu czynnosci uzgodnienia 

stanowiqcego schemat podatkowy; 

3) brak wartosci przedmiotu czynnosci uzgodnienia stanowiqcego schemat podatkowy. 

XVIII. Informacj e dodatkowe 0 zglaszanym schemacie podatkowym 

1) W skazanie celow, ktorych realizacj i schemat podatkowy ma sluzyc 

2) Przepisy prawa podatkowego znajdujqce, wedlug wiedzy skladajqcego informacjy, 

zastosowanie w schemacie podatkowym 

3) Szacunkowa wartosc korzysci podatkowej lub przyblizona wartosc aktywa w 

podatku odroczonym, jesli wystypuje i jest znana lub mozliwa do oszacowania 

przekazuj'!cemu informacjy, w zlotych .................................................................. . 

a) szacunkowa wartosc korzysci podatkowej lub przyblizona wartosc aktywa w podatku 

odroczonym, w zlotych ............................................................................. . 

b) brak mozliwosci oszacowania wartosci korzysci podatkowej lub przyblizonej 

wartosci aktywa 

w podatku odroczonym 

c) brak korzysci podatkowej lub przyblizonej wartosci aktywa w podatku odroczonym, 

w zlotych 

4) Wartosc korzysci podatkowej schematu podatkowego transgranicznego w zlotych 

5) Wskazanie etapu, na jakim zgodnie z wiedz,! skladaj,!cego informacjy znajduje siy 

schemat podatkowy, w szczegolnosci informacji 0 terminach jego udostypniania lub 

wdrazania lub 0 dacie czynnosci w ramach uzgodnienia 
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XIX. Wskazanie dokonanych czynnosci, ktore skutkowaly przekazaniem informacji 0 

schemacie podatkowym, wraz ze wskazaniem dnia, w ktorym zostala lub zostanie 

dokonana pierwsza czynnosc, sluz,!ca wdrozeniu tego schematu 

1) Dzien, w kt6rym zostala lub zostanie dokonana pierwsza czynnosc, sluz,!ca 

wdrozeniu tego schematu 

2) Wskazanie dokonanych czynnosci, kt6re skutkowaly przekazaniem informacji 0 

schemacie podatkowym 

XX. W skazanie innych podmiot6w uczestnicz,!cych w schemacie podatkowym, maj,!cych 

uczestniczyc w schemacie podatkowym lub na kt6re moze miec wplyw schemat 

podatkowy 

1. Typ podmiotu 

1) Promotor 

2) W spomagaj'lcy 

3) Korzystaj,!cy 

4) Inny podmiot 

2. Rodzaj danych identyfikacyjnych 

Rodzaj identyfikatora podatkowego - Identyfikator podatkowy NIP 

N azwa pelna -

Adres polski: 

1) Kraj - PL 

2) Wojew6dztwo -

3) Powiat-

4) Gmina-

5) Nazwa ulicy -

6) Nr budynku -

7) Nr lokalu -

8) N azwa miej scowosci -

9) Kod pocztowy -

XXI. Wskazanie innych podmiot6w obowi,!zanych do przekazania informacji 0 schemacie 

podatkowym 

1. Typ podmiotu 

1) Promotor 
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2) W spomagaj '!cy 

3) Korzystaj '!cy 

4) Inny podmiot 

2. Rodzaj danych identyfikacyjnych 

Rodzaj identyfikatora podatkowego - Identyfikator podatkowy NIP 

Nazwa pelna -

Adres polski: 

1) Kraj - PL 

2) Wojew6dztwo -

3) Powiat-

4) Gmina-

5) Nazwa ulicy -

6) Nr budynku -

7) Nr lokalu-

8) Nazwa miejscowosci-

9) Kod pocztowy -

XXII. Dodatkowe wyjasnienia. Pole wymagane w przypadku zlozenia uzupelnienia 

Oswiadczam, ze wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie S,! prawdziwe. 

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego oswiadczenia. Adres 

ePU AP do doryczenia 

18 

Podpis Kierownika J ednostki/Kom6rki 
(z imienn,! piecz,!tk,!) 



Zal,!cznik Nr 5 
do Procedury MDR 

MDR-4 KWARTALNA INFORMACJA 0 UDOSTF;PNIENIU SCHEMATU PODATKOWEGO 
ST ANDARYZOWANEGO 

I. I K wartal, kt6rego dotyczy informacja 

1. Data pocz,!tku kwartalu -

2. Data konca kwartalu -

II. Cel zlozenia informacji 

1. Zlozenie informacji 0 

2. Uzupelnienie informacji o(identyfikator uzupelnianego dokumentu - podany w UPO) 

III. Informacja 0 posiadaniu numeru schematu podatkowego: 

Czy skladaj,!cy posiada NSP schematu podatkowego, kt6rego dotyczy skladana informacja? 

Tak ........................................ (numer / identyfikator wi,!z,!cy z dokumentem w kt6rym 

zgloszono schemat podatkowy - UPO) 

Nie 

IV. Dane skladaj'lcego : 

Rodzaj danych identyfikacyjnych - Dane podmiotu niebttd,!cego osob,! fizyczn,! 

1. Rodzaj identyfikatora podatkowego - Identyfikator podatkowy NIP 

2. N azwa pelna -

3. Adres polski: 

I) Kraj - PL 

2) Wojew6dztwo -

3) Powiat-

4) Gmina-

5) Nazwa ulicy -

6) Nr budynku -

7) Nr lokalu -

8) Nazwa miejscowosci -

9) Kod pocztowy -

V. Rodzaj skladaj,!cego 

1. Promotor 0 2. Wspomagaj,!cy 0 

VI. Liczba podmiot6w, kt6rym schemat podatkowy standaryzowany zostal udostttpniony -
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VII. Wykaz podmiot6w, kt6re zwolnily promotora / wspomagaj,!cego z obowi,!zku zachowania 

prawnie chronionej tajemnicy zawodowej 

Rodzaj danych identyfikacyjnych - Dane podmiotu niebt(d,!cego osob(! fizyczn(! 

1. Rodzaj identyfikatora podatkowego - Identyfikator podatkowy NIP 

2. N azwa pelna -

3. Adres polski: 

1) Kraj - PL 

2) Wojew6dztwo-

3) Powiat-

4) Gmina-

5) Nazwa ulicy -

6) N r budynku -

7) Nr lokalu -

8) Nazwa miejscowosci -

9) Kod pocztowy -

VIII. Wskazanie dokonanych czynnosci, kt6re skutkowaly przekazaniem informacji 0 schemacie 

podatkowym, wraz ze wskazaniem dnia , w kt6rym zostala lub zostanie dokonana pierwsza 

czynnosc sluz(!ca wdrozeniu tego schematu . 

I. Dzien w kt6rym zostala lub zostanie dokonana pierwsza czynnosc sluz(!ca wdrozeniu tego 

schematu ..................................................................................................... . 

2. Wskazanie dokonanych czynnosci, kt6re skutkowaly przekazaniem informacji 0 schemacie 

podatkowym ................................................................................ . 

IX. W skazanie innych podmiot6w uczestnicz(!cych w schemacie podatkowym, maj(!cych 

uczestniczyc w schemacie podatkowym lub na kt6re moze miec wplyw schemat podatkowy 

1. Typ podmiotu 

1) Promotor 

2) Wspomagaj(!cy 

3) Korzystaj(!cy 

4) Inny podmiot 

2. Rodzaj danych identyfikacyjnych 

Rodzaj identyfikatora podatkowego - Identyfikator podatkowy NIP 

N azwa pelna -

Adres polski: 

1) Kraj - PL 

2) Wojew6dztwo -

2 



• 

3) Powiat-

4) Gmina-

5) Nazwa ulicy -

6) Nr budynku -

7) Nr lokalu -

8) N azwa m iej scowosci -

9) Kod pocztowy -

x. Dodatkowe wyjasnienia (pole wymagane w przypadku zlozenia uzupelnienia) 

3 

Podpis Kierownika J ednostki/Kom6rki 
(z imiennq pieczqtkq) 



Zal,!cznik N r 6 
do Procedury MDR 

INFORMACJA 0 ZDARZENIU POWODUJ1\CYM W 1\ TPLIWOSCI 

I. Data pierwszej czynnosci dokonanej w ramach zdarzenia 

II. Etap zdarzenia na moment zlozenia niniejszej informacji 

III. Opis zdarzenia 

Opis stanu faktycznego 

Stanowisko zglaszaj'!cego w kwestii uznania zdarzenia za schemat podatkowy wraz z 
uzasadnieniem oraz wskazaniem przeslanki kwalifikacji zdarzeniajako schematu 
podatkowego 

IV. Informacje 0 roli, w jakiej wystypuje zglaszaj,!cy: 
1) Promotor 0 

2) Korzystaj '!cy 0 

3) Wspomagaj,!cy 0 

V. Informacje 0 innych podmiotach zaangazowanych w zdarzenie: 
• rodzaj podmiotu: .......... . 
• (w przypadku, gdy inny podmiot wystypuje w roli korzystaj,!cego) - czy spelnia 

kryterium kwalifikowanego korzystaj,!cego - ............ (taklnie/nie wiem) 

VI. Dodatkowe informacje 0 zdarzeniu 

1. Wskazanie ce16w, kt6re maj,! zostac osi,!gniyte poprzez realizacjy zdarzenia 
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2. Przepisy prawa podatkowego znajduj,!ce, wedlug wiedzy skladaj,!cego informacjy, 
zastosowanie do zdarzenia 

3. Szacunkowa wartosc korzysci podatkowej do osi,!gniycia w zwi,!zku ze zdarzeniem 
i jest znana lub mozliwa do oszacowania (w zlotych) 

Podpis Kierownika J ednostki/Kom6rki 
(z imienn,! piecz,!tk,!) 
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Zal,!cznik Nr 7 
do Procedury MDR 

OSWIADCZENIE 

Ja nizej podpisany/a: 

(imi? i nazwisko) 

zatrudniony/a na stanowisku kierownika od dnia .................................................... . 

w: 
------------------------70-an-v-a-m~ie~~'kl~q~je-d~no-s-.~~io-r-ga-n~~-ac-n~·n-q~·~~o-m~6r~k~io-~-a-n~~a-c-n~ne~j~U=M=L~)-----------

adres: -------------------------------------------------------------------------

oswiadczam, ze (niepotrzebne skreslic): 
• Uzyskalem/am informacjy na temat naruszenia obowi~zk6w dotycz~cych raportowania 

schemat6w podatkowych polegaj~cym na: 

(opis naruszenia) 

• Powzi~lem/am uzasadnione przypuszczenie, ze doszlo do rzeczywistego lub 
potencjalnego naruszenia obowi~zk6w dotycz~cych raportowania schemat6w 
podatkowych polegaj~cego na: 

(opis naruszenia) 

Pod pis (z imiennq pieczqtkq) 


