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Opinia do ustawy o opłacie skarbowej

(druk senacki nr 263)

Na posiedzeniu w dniu 18 października br. Sejm uchwalił nową ustawę o opłacie

skarbowej, która zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z dnia 9 września 2000 r.

Z dniem wejścia w życie opiniowanej ustawy (1 stycznia 2007 r.) znacznemu

zawężeniu ulega zakres przedmiotowy ustawy o opłacie skarbowej ze względu na

wykreślenie podań, załączników do podań wnoszonych w sprawach indywidualnych

z zakresu administracji publicznej, oraz weksli i dokumentów zawierających oświadczenie

woli poręczyciela, jako przedmiotów podlegających tej opłacie. Opłata będzie pobierana od

dokonanej czynności urzędowej, wydanego zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia,

koncesji) w sprawie indywidualnej z zakresu administracji publicznej. Spośród dokumentów

stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (ich odpisów, wypisów lub kopii)

opłacie skarbowej podlegać będą jedynie te, które zostały złożone w sprawach z zakresu

administracji publicznej lub postępowaniu sądowym. Szczegółowy wykaz przedmiotów

opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy, przy czym

załącznik ten zawiera szerszy – w stosunku do obecnego – katalog czynności urzędowych,

zaświadczeń i zezwoleń.

Modyfikacji uległ katalog wyłączeń od opłaty skarbowej – zdecydowano się nie

obciążać obowiązkiem uiszczania opłaty skarbowej dokonywanych czynności urzędowych

oraz wydawanych zaświadczeń i zezwoleń w sprawach rent strukturalnych, jak również w

postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz

w sprawach ochrony czasowej. Omawianemu wyłączeniu przedmiotowemu podlegać mają

również zezwolenia związane z czynną ochroną przyrody wydawane przez ministra

właściwego do spraw środowiska oraz wojewodę. Katalog zwolnień podmiotowych również

uległ poszerzeniu. Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zostały zwolnione osoby, które

przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu

ubóstwa, jak również osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową i osoby, których

gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki



2

zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – w zakresie przedmiotów

opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Zmianie uległy przepisy określające moment powstania obowiązku zapłaty opłaty

skarbowej. Obowiązek ten powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku

o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia

albo z chwilą złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu

administracji publicznej. Dotychczas obowiązek zapłaty powiązany był z wydaniem

zaświadczenia, zezwolenia lub wystawieniem dokumentu. W przypadku czynności

urzędowej, obowiązek zapłaty powstawał z chwilą dokonania zgłoszenia lub wystąpienia

z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej (czyli tak, jak proponuje się w omawianej

ustawie), a jeżeli w wyniku czynności urzędowej miał być wydany dokument to obowiązek

zapłaty powstawał z chwilą wydania tego dokumentu. W razie niedokonania czynności

urzędowej, niewydania zaświadczenia lub zezwolenia opłata skarbowa podlega zwrotowi.

Ustawa nie przewiduje możliwości uiszczania opłaty skarbowej znakami tej opłaty.

Zapłata dokonywana będzie gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na

rachunek organu. Możliwy jest pobór opłaty w drodze inkasa, jeżeli tak zarządzi rada gminy.

Nowym rozwiązaniem jest zobowiązanie organów administracji rządowej

i samorządowej oraz podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej do

przekazywania organom podatkowym (wójtom, burmistrzom, prezydentom miast)

comiesięcznej informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej.

W toku prac sejmowych dokonano zmiany w załączniku do ustawy zwalniając

z opłaty skarbowej zezwolenia wydawane osobom fizycznym na usunięcie drzew lub

krzewów na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawa nie budzi wątpliwości natury legislacyjnej.

oprac. Renata Bronowska


