
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o op∏acie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) dokumentowanie zap∏aty op∏aty skarbowej;

2) tryb zwrotu op∏aty skarbowej;

3) sposób sporzàdzania adnotacji potwierdzajàcych
zap∏at´ op∏aty skarbowej, zwolnienie od niej lub
wy∏àczenie obowiàzku jej zap∏aty.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) organie — rozumie si´ przez to organ administra-
cji rzàdowej lub samorzàdowej, a tak˝e podmiot,
o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 li-
stopada 2006 r. o op∏acie skarbowej, zwanej dalej
„ustawà”;

2) wniosku — rozumie si´ przez to podanie lub proto-
kó∏ stwierdzajàcy wniesienie podania albo poda-
nie wniesione w formie dokumentu elektroniczne-
go sporzàdzonego i dor´czonego zgodnie z odr´b-
nymi przepisami;

3) zg∏oszeniu — rozumie si´ przez to zg∏oszenie lub
protokó∏ stwierdzajàcy dokonanie zg∏oszenia albo
zg∏oszenie dokonane w formie dokumentu elektro-
nicznego sporzàdzonego i dor´czonego zgodnie
z odr´bnymi przepisami;

4) pe∏nomocnictwie — rozumie si´ przez to doku-
ment stwierdzajàcy udzielenie pe∏nomocnictwa
lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopi´.

§ 3. 1. Sk∏adajàcy wniosek lub pe∏nomocnictwo al-
bo dokonujàcy zg∏oszenia zobowiàzany jest za∏àczyç
dowód zap∏aty nale˝nej op∏aty skarbowej. Dowód ten
pozostawia si´ w aktach sprawy, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. Na ˝àdanie podmiotu, który dokona∏ zap∏aty
op∏aty skarbowej, dowód zap∏aty mo˝e zostaç zwró-
cony, po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie ad-
notacji okreÊlajàcej przedmiot op∏aty skarbowej, kwo-
t´ uiszczonej op∏aty, dat´ dokonania zg∏oszenia albo
z∏o˝enia wniosku lub pe∏nomocnictwa, potwierdzonej

piecz´cià urz´dowà oraz podpisem osoby dokonujà-
cej adnotacji z podaniem imienia, nazwiska i stanowi-
ska s∏u˝bowego. Adnotacja taka powinna byç doko-
nana tak˝e na wniosku, zg∏oszeniu lub pe∏nomocnic-
twie, z zastrze˝eniem, ˝e zamiast daty dokonania
zg∏oszenia albo z∏o˝enia wniosku lub pe∏nomocnic-
twa nale˝y okreÊliç dat´ wp∏aty i numer pokwitowa-
nia lub numer rachunku bankowego, na który wp∏aty
dokonano.

§ 4. 1. W przypadku z∏o˝enia wniosku o zwrot op∏a-
ty skarbowej, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy,
przed wydaniem decyzji w sprawie zwrotu tej op∏aty,
organ podatkowy wzywa organ, do którego wniesiono
wniosek o dokonanie czynnoÊci urz´dowej, wydanie
zaÊwiadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
lub do którego z∏o˝ono zg∏oszenie, na podstawie któ-
rego ma byç dokonana czynnoÊç urz´dowa, albo któ-
remu wniosek taki lub zg∏oszenie przekazano, a który
nie dokona∏ czynnoÊci urz´dowej, nie wyda∏ zaÊwiad-
czenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), do prze-
kazania tego wniosku lub zg∏oszenia, albo ich po-
Êwiadczonych kopii, wraz z dowodem zap∏aty op∏aty
skarbowej, a gdy zosta∏ on zwrócony, wraz z adnotacjà
o dokonaniu zap∏aty op∏aty skarbowej.

2. Je˝eli w przypadkach, o których mowa w ust. 1,
obowiàzek zap∏aty op∏aty skarbowej cià˝y∏ solidarnie
na osobach lub jednostkach okreÊlonych w art. 5
ust. 1 ustawy, decyzj´ o zwrocie wydaje si´ wszystkim
solidarnie zobowiàzanym do jej zap∏aty, natomiast
zwrot op∏aty skarbowej nast´puje na rzecz jednej
z tych osób lub jednostek, okreÊlonej w decyzji o zwro-
cie.

§ 5. Wydajàc dokument, organ zamieszcza na nim
adnotacj´, potwierdzonà piecz´cià urz´dowà oraz
podpisem osoby dokonujàcej adnotacji z podaniem
imienia, nazwiska i stanowiska s∏u˝bowego, w której:

1) w przypadku, gdy dokonano zap∏aty op∏aty skar-
bowej — okreÊla wysokoÊç uiszczonej op∏aty, dat´
wp∏aty oraz numer pokwitowania lub numer ra-
chunku bankowego urz´du gminy (miasta);

2) w przypadku, gdy przepisy szczególne dopuszcza-
jà mo˝liwoÊç rozpatrzenia wniosku mimo nieuisz-
czenia nale˝nej op∏aty — okreÊla podstaw´ praw-
nà jej niepobrania;

3) w przypadku, gdy czynnoÊç urz´dowa, zaÊwiad-
czenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesja) nie
podlegajà op∏acie skarbowej lub sà od niej zwol-
nione — okreÊla podstaw´ prawnà wy∏àczenia lub
zwolnienia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie dokumentowania zap∏aty op∏aty skarbowej oraz trybu jej zwrotu

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).



§ 6. 1. Je˝eli w wyniku dokonania czynnoÊci urz´-
dowej nie jest wydawany dokument, adnotacj´, o któ-
rej mowa w § 5, organ zamieszcza na wniosku albo na
zg∏oszeniu.

2. Je˝eli pe∏nomocnictwo nie podlega op∏acie
skarbowej lub jest od niej zwolnione, adnotacj´, o któ-

rej mowa w § 5 pkt 3, organ zamieszcza na z∏o˝onym
dokumencie.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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