
Styczeñ 2007Istotne zmiany w dokonywaniu op³at skarbowych

Z dniem 1 stycznia 2007 r. wesz³a w ¿ycie 

ustawa z 16 listopada 2006 r. o op³acie 

skarbowej (Dz.U nr 225 poz. 1635, zwana dalej 

„Ustaw¹”), która wprowadzi³a istotne zmiany 

w dokonywaniu op³at. 

Co podlega op³acie skarbowej?

Wed³ug nowej ustawy op³acie skarbowej 

podlega:

dokonanie czynnoœci urzêdowej na podstawie 

   zg³oszenia lub na wniosek; 

   wykaz jakie czynnoœci bêd¹ podlega³y op³acie 

   skarbowej okreœla za³¹cznik do Ustawy 

wydanie zaœwiadczenia na wniosek; wysokoœæ 

   stawek op³aty skarbowej za wydanie 

   poszczególnych rodzajów zaœwiadczeñ okreœla 

   za³¹cznik do Ustawy. Odnotowaæ nale¿y, 

   ¿e op³ata skarbowa za poœwiadczenie 

   zgodnoœci duplikatu, odpisu, wyci¹gu lub kopii 

   dokonane przez w³aœciwe organy podwy¿szona 

   zosta³a do 5 z³

wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 

   - w sprawach indywidualnych z zakresu 

   administracji publicznej; wysokoœæ stawek 

   op³aty skarbowej okreœla za³¹cznik do Ustawy

z³o¿enie dokumentu stwierdzaj¹cego 

   udzielenie pe³nomocnictwa lub prokury albo 

   jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie 

   z zakresu administracji publicznej lub 

   w postêpowaniu s¹dowym

   

·  

·  

·  

·  

dokonanie czynnoœci urzêdowej, wydanie 

   zaœwiadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) 

   przez podmiot inny ni¿ organ administracji 

   rz¹dowej i samorz¹dowej w zwi¹zku 

   z wykonywaniem zadañ z zakresu administracji 

   publicznej; a tak¿e z³o¿enie w takim podmiocie 

   dokumentu stwierdzaj¹cego udzielenie 

   pe³nomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, 

   wypisu lub kopii.

Op³ata skarbowa 

od pe³nomocnictwa procesowego 

Op³acie skarbowej podlega z³o¿enie dokumentu 

stwierdzaj¹cego udzielenie pe³nomocnictwa 

lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, 

a nie jak dotychczas udzielenie pe³nomocnictwa. 

Samo udzielenie pe³nomocnictwa nie podlega 

op³acie skarbowej. 

Op³acie skarbowej podlega te¿ z³o¿enie dokumentu 

stwierdzaj¹cego udzielenie substytucji i pobiera siê 

j¹ od ka¿dego stosunku pe³nomocnictwa (prokury). 

Je¿eli zatem w sprawie np. s¹dowej  sk³adamy 

pe³nomocnictwo i substytucjê, to op³atê skarbow¹ 

nale¿y uiœciæ od pe³nomocnictwa i od substytucji.

Op³ata skarbowa od z³o¿enia dokumentu 

stwierdzaj¹cego udzielenie pe³nomocnictwa 

(substytucji) oraz jego odpisu, wypisu, kopii 

wynosi 17 z³. Dowód uiszczenia op³aty skarbowej 

nale¿y do³¹czyæ do sk³adanego dokumentu 

(pe³nomocnictwa, substytucji).

·  

Zasadnicz¹ zmian¹ w zakresie 

przedmiotu op³aty skarbowej jest 

zniesienie op³aty skarbowej od podañ 

czyli ¿¹dañ, wniosków, odwo³añ 

a tak¿e za³¹czników do podañ.



Co nie podlega op³acie skarbowej?

Ustawa w art. 2 okreœla, jakie czynnoœci urzêdowe 

nie podlegaj¹ op³acie skarbowej.

Ponadto, Ustawa w art. 3 stanowi, ¿e nie podlega 

op³acie skarbowej: dokonanie czynnoœci urzêdowej, 

wydanie zaœwiadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji), je¿eli na podstawie odrêbnych przepisów 

podlegaj¹ innym op³atom o charakterze 

publicznoprawnym lub s¹ od tych op³at zwolnione.

W jaki sposób op³aca siê op³atê skarbow¹?

Znaki skarbowe zosta³y zast¹pione op³at¹ 

w gotówce w kasie organu administracji, 

przelewem bankowym na rachunek w³aœciwego 

organu podatkowego b¹dŸ w drodze inkasa. 

Ustawa na³o¿y³a na organy administracji publicznej 

obowi¹zek dokonania adnotacji o zap³acie op³aty 

skarbowej, zwolnienia lub wy³¹czenia obowi¹zku 

uiszczenia tej op³aty od dokonanych przez 

te organy czynnoœci urzêdowych, wydanych 

zaœwiadczeñ i zezwoleñ.

W przypadku nieuiszczenia op³aty skarbowej

Organy administracji, podmioty wystêpuj¹ce 

w imieniu organów administracji oraz s¹dy maj¹ 

obowi¹zek przesy³ania do organów podatkowych 

(a wiêc wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast) 

miesiêcznych informacji o przypadkach nieuiszczenia 

op³aty skarbowej od dokonywanych przez nie 

czynnoœci, a tak¿e z³o¿onych do nich dokumentów. 

Informacja ta ma byæ przekazywana w okresach 

miesiêcznych, w terminie do 7 dnia miesi¹ca 

nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym pomimo 

takiego obowi¹zku op³ata skarbowa nie zosta³a 

uiszczona.

Przepis przejœciowy

Je¿eli z³o¿ono podanie, za³¹czniki do podania, 

dokonano zg³oszenia lub wyst¹piono z wnioskiem 

o dokonanie czynnoœci urzêdowej albo z wnioskiem 

o wydanie zaœwiadczenia lub zezwolenia przed dniem 

wejœcia w ¿ycie ustawy, tj. przed 1 stycznia 2007 r. 

stosuje siê przepisy dotychczasowe, tzn. ustawê 

z 9.09.2000 r. o op³acie skarbowej (Dz. U. Nr 253, 

poz. 2532 z póŸn. zm.) oraz przepisy wykonawcze 

do tej ustawy.
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