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Olsztyn, dnia 07 maja 2021 r. 

SZEF KRAJOWEJ 

ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 

Nr sprawy: 2801-IMDR1.4000.427.2021 

BNP PARIBAS LEASE GROUP 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

NIP: 1132061128 

e-PUAP: /BPLG/domyslna 

POTWIERDZENIE NADANIA NUMERU SCHEMATU PODATKOWEGO 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 86g § 2, 2a-2c i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 
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997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, ze zm.), w związku z przekazanym w dniu 

0 grudnia 2019 r. dokumentem "MDR-1 - Informacja na podstawie art. 86b § 1, art. 86c § 1 i 2, oraz 

art. 86d § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa" (ID: 

5 328d5f34e6d488aa19cad6cb24aba9f), nadaje numer schematu podatkowego: 

MDR0969125/21 

Dane przekazane w dniu 20 grudnia 2019 r. w dokumencie "MDR-1 - Informacja na podstawie 

art. 86b § 1, art. 86c § 1 i 2, oraz art. 86d § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa" (ID: 5328d5f34e6d488aa19cad6cb24aba9f). 

1 . Dane identyfikujące składającego informację: 

BNP PARIBAS LEASE GROUP SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

NIP: 1132061128 

2 
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. Rodzaj składającego: Promotor 

. Data zdarzenia powodująca obowiązek złożenia: 2019-06-18 

. Informacja przekazywana przez promotora w terminie 30 dni od dnia następnego po 

udostępnieniu schematu podatkowego 

5 
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. Rodzaj zgłaszanego schematu podatkowego: 

a) Schemat podatkowy standaryzowany: TAK 

b) Schemat podatkowy transgraniczny: NIE 

. Czy uzgodnienie dotyczy wyłącznie podatku od wartości dodanej, w tym podatku od towarów 
i usług, podatku akcyzowego lub ceł, nakładanych na terytorium państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej? - 

7 
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. Przynajmniej jeden z korzystających spełnia kryterium kwalifikowanego korzystającego 

zgodnie z art. 86a § 4: TAK 

. Dane identyfikujące korzystającego niebędącego osobą fizyczną: 

a) RUREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

NIP: 5341013495 
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Dzień, w którym została lub zostanie dokonana pierwsza czynność służąca wdrożeniu 

tego schematu: - 

9 . Opis zgłaszanego schematu podatkowego: 

a) Przepisy prawa podatkowego znajdujące zastosowanie w schemacie podatkowym: 

a. Podatek dochodowy od osób prawnych 

b) Schemat podatkowy dotyczy następujących działań: 

a. Przeniesienie składników majątkowych 

c) Schemat podatkowy dotyczy następujących transakcji/zdarzeń: 

a. Leasing/najem/dzierżawa 

d) Podstawa prawna przekazywania informacji o schemacie podatkowym ze 

wskazaniem przesłanek skutkujących uznaniem danego uzgodnienia za schemat 

podatkowy: art. 86b§ 1 Ordynacji podatkowej 

e) Ogólna cecha rozpoznawcza schematu podatkowego oraz kryterium głównej korzyści: 

a. Schemat spełnia kryterium głównej korzyści 

b. art. 86a § 1 pkt 6 lit. d) ustawy Ordynacja Podatkowa 

f) Streszczenie opisu uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, opis działalności 

gospodarczej do której ma zastosowanie schemat podatkowy bez ujawnienia danych 

objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego: 

Zawarcie umowy leasingu z art. 17a CIT w zw. z art. 17b CIT. 

1 0. Pełny opis zgłaszanego schematu podatkowego: 

a) Wyczerpujący opis uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, założeń 

uzgodnienia, czynności dokonywanych w ramach uzgodnienia i ich chronologii oraz 

występujących powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi: Finansujący spółka 

BNP PARIBAS LEASE GROUP Sp. z o.o., zawarła 18 czerwca br. ze spółką 

RUREX Sp. z o.o. umowę leasingu operacyjnego. Finasujący oraz Korzystający 

nie są podmiotami powiązanymi 

b) Wartość przedmiotu czynności uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, w 

złotych: Brak możliwości oszacowania wartości przedmiotu czynności 

uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy. 

1 1. Informacje dodatkowe o zgłaszanym schemacie podatkowym: 

a) Wskazanie celów, których realizacji schemat podatkowy ma służyć: Udzielenie 

finansowania Korzytającemu w ramach umowy leasingu. 

b) Przepisy prawa podatkowego znajdujące, według wiedzy składającego informację, 

zastosowanie w schemacie podatkowym: art. 17b w zw. z 17c CIT 

c) Szacunkowa wartość korzyści podatkowej lub przybliżona wartość aktywa w podatku 

odroczonym, jeśli występuje i jest znana lub możliwa do oszacowania przez 

składającego informację, w złotych: Brak możliwości oszacowania wartości 

korzyści podatkowej lub przybliżonej wartości aktywa w podatku odroczonym. 

d) Wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji 

o schemacie podatkowym, wraz ze wskazaniem dnia, w którym została lub zostanie 

dokonana pierwsza czynność, służąca wdrożeniu tego schematu: 

a) Dzień, w którym została lub zostanie dokonana pierwsza czynność służąca 

wdrożeniu tego schematu: 2019-06-18 

b) Wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji o 

schemacie podatkowym: Zawarcie w dniu 18.06.2019 r. umowy leasingu. 

e) Wskazanie etapu, na jakim zgodnie z wiedzą składającego informację znajduje się 

schemat podatkowy, w szczególności informacji o terminach jego udostępniania lub 

wdrażania lub o dacie czynności w ramach uzgodnienia: Z dniem 18.06.2019 r. 

umowa leasingu została podpisana pomiędzy Stronami. 
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2. Wskazanie znanych przekazującemu informację danych identyfikujących będących osobą 

fizyczną podmiotów uczestniczących, mających uczestniczyć w schemacie podatkowym lub 

na które może mieć wpływ schemat podatkowy: 

a) Podmiot wymieniony w Załączniku nr 1 

3. Adres skrzynki ePUAP: /BPLG/domyslna 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zwrócić się do przekazującego informacje na podstawie 

działu III rozdziału 11a Ordynacji podatkowej o ich uzupełnienie lub wyjaśnienie wątpliwości co do 

ich treści zarówno przed, jak i po nadaniu NSP, w szczególności w celu automatycznej wymiany 

informacji o schematach podatkowych transgranicznych (art. 86h § 1 Ordynacji podatkowej). 

Niniejsze potwierdzenie nadania NSP nie przesądza, że uzgodnienie opisane w przekazanej informacji 

o schemacie podatkowym spełnia przesłanki do uznania za schemat podatkowy w rozumieniu art. 86a 

§ 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. Potwierdzenie wskazuje jedynie, że z perspektywy formalnej 

przekazana informacja o schemacie podatkowym spełnia wymogi określone dla tej informacji. 

Zał. 1 

Z upoważnienia 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

Naczelnik 

Wydziału do spraw Schematów 

Podatkowych 

Centrum Kompetencyjne MDR 

w Izbie Administracji Skarbowe 

j w Olsztynie Beata Ewa Sztylc 
/pismo zostało wydane 

w formie dokumentu elektronicznego 

przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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