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Nagłówek informacji
Kod formularza kodSystemowy: MDR-3 wersjaSchemy: 2-0
Cel złożenia

TAK

Rodzaj okresu rozliczeniowego
Data początku okresu rozliczeniowego

2021-10-01

Data końca okresu rozliczeniowego

2021-10-31

Cel złożenia informacji
Złożenie informacji

TAK

Informacja o posiadaniu numeru schematu podatkowego
Numer schematu podatkowego
Numer schematu podatkowego innego niż
transgraniczny

MDR1094283/20

Korzystający modyfikuje dane zawarte w
potwierdzeniu nadania NSP dla zapewnienia ich
zgodności ze stanem rzeczywistym (art. 86j § 3
ustawy, 1 - TAK, 2 - NIE)

NIE

Informacje o korzystającym
Dane korzystającego
Dane podmiotu niebędącego osobą fizyczną
Firma / Nazwa pełna

GMINA LIPIANY

Identyfikator podatkowy NIP

8531456518

Kod kraju rezydencji podatkowej

POLSKA

Adres zamieszkania / siedziby
Adres polski
Kraj

POLSKA

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat

PYRZYCKI

Gmina

LIPIANY

Nazwa ulicy

PLAC WOLNOŚCI

Numer budynku

1

Nazwa miejscowości

LIPIANY

Kod pocztowy

74-240

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
Dzień, w którym została lub zostanie dokonana
pierwsza czynność służąca wdrożeniu tego
schematu

2020-07-01

Wskazanie dokonanych czynności, które
skutkowały przekazaniem informacji o schemacie
podatkowym

Uzyskanie i wdrożenie pozytywnej indywidualnej
interpretacji podatkowej znak: 0114-KDIP4-3.4012.
139.2020.3.MP z dnia 29.06.2020 r. dotyczącej
podatku od towarów i usług w zakresie prawa do
odliczenia podatku naliczonego od wydatków
inwestycyjnych i wydatków bieżących związanych
z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną za pomocą
sposobu określenia proporcji, o którym mowa w
art. 86 ust. 2a i 2h ustawy o VAT, opartego na
kryterium ilościowym, tj. udziale rocznej ilości
dostarczonej wody oraz odebranych ścieków na
rzecz odbiorców zewnętrznych w całkowitej
rocznej ilości dostarczonej wody i odebranych
ścieków na rzecz wszystkich podmiotów.

Informacja o dokonanych czynnościach lub odniesionych korzyściach podatkowych
Korzystający dokonywał w danym okresie
rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących
elementem schematu podatkowego

TAK

Korzystający uzyskiwał w danym okresie
rozliczeniowym korzyść podatkową, wynikającą ze
schematu podatkowego

TAK

Wysokość korzyści podatkowej wynikającej ze
schematu podatkowego, w złotych, jeżeli
korzystający uzyskiwał w danym okresie
rozliczeniowym taką korzyść

1530.32

Informacja o deklaracji podatkowej w terminie do złożenia której składana jest informacja - podatek którego
dotyczy składana deklaracja
Podatek dochodowy od osób prawnych

NIE

Podatek dochodowy od osób fizycznych

NIE

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób
fizycznych

NIE

Podatek od towarów i usług

TAK

Podatek akcyzowy

NIE

Podatek od czynności cywilnoprawnych

NIE

Podatek od spadków i darowizn

NIE

Podatek od wydobycia niektórych kopalin

NIE

Oświadczenie o danych zawartych w niniejszym dokumencie
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe.
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Klauzula Informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przekazaniem drogą
elektroniczną do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji lub zawiadomienia o schemacie podatkowym.
W związku z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1., z późn. zm.) zwanego dalej
RODO, poniżej przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Szef Krajowej Administracji Skarbowej, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa 00-916. Zgodnie z art. 12e ustawy z dnia
16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.)
współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Finansów z siedzibą w Warszawie przy ul.
Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa. 2. Minister Finansów oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych, adres e- mail: IOD@mf.gov.pl. 3. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych stanowią obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) (art. 6 lit. c RODO). 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu
wypełnienia obowiązków prawnych ustanowionych w przepisach prawnych, o których mowa w pkt 3, związanych
z przekazaniem informacji lub zawiadomienia o schemacie podatkowym. 5. W związku z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe: • mogą być
przekazywane do organów administracji publicznej lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie
przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania
władzy publicznej; • nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 6.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a
po tym czasie archiwizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 7. Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 4, wynika z obowiązujących
przepisów prawa wskazanych w pkt 3. 8. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko,
PESEL, datę i miejsce urodzenia, numer i serię dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres oraz inne dane
podane w złożonej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji lub zawiadomieniu o schemacie
podatkowym. 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia: • prawo dostępu do swoich danych osobowych, • prawo żądania sprostowania swoich danych
osobowych, • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 10. Przysługuje Pani/Panu także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

