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Opłata Skarbowa
INFORMACJA DLA OSÓB UISZ CZ AJĄCYCH OPŁATĘ SKARBOWĄ
Obowiązujące akty prawne:
1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - Dz.U.2019.1000 t.j.
ze zm. (zobacz pełna treść ustawy)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie
zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U 07.187.1330 (zobacz pełna treść
rozporządzenia)
Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia
zobowiązany jest:
1. załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej do wniosku,
2. dowód ten pozostawia się w aktach sprawy,
3. na żądanie osoby dowód zapłaty może zostać zwrócony pod warunkiem
dokonania na nim adnotacji zgodnie z rozporządzeniem,
4. w tytule wpłaty lub przekazu bankowego należy zamieścić wpis o
następującej treści: „opłata skarbowa” - może być również wpisana
czynność, za którą opłata jest pobierana.
Wysokość opłaty skarbowej
Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek tej opłaty, a
także zwolnienia zostały określone w załączniku do ustawy.
Właściwość organów podatkowych
Organem podatkowym właściwym
(burmistrz, prezydent miasta).

w

sprawach

opłaty

skarbowej

jest wójt

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od
dokonywania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia lub zezwolenia
(pozwolenia, koncesji) jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę
organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał
zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (wypisu, odpisu lub kopii)
- organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku zapłaty opłaty
skarbowej tj. z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie
czynności
urzędowej,
wydanie
zaświadczenia,
zezwolenia
lub
złożenia
pełnomocnictwa.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w punkcie kasowym mieszczącym
się w budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg lub bezgotówkowo na rachunek tego
organu:
PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin
nr 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541
Kod SWIFT (BIC) - BPKOPLPW
IBAN: PL22102027910000740202281541
Z wrot opłaty skarbowej (wzór wniosku do pobrania):
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano
czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Opłata skarbowa nie podlega
zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku w którym dokonano zapłaty
opłaty.
Do wniosku o zwrot opłaty skarbowej dołączamy potwierdzenie uiszczenia opłaty,
jak również wskazujemy na jaki rachunek bankowy należy dokonać zwrotu (ew.
Szanujemy Twoją prywatność.
inna forma zwrotu).
Na potrzeby naszej witryny korzystamy z plików cookie w celu personalizacji treści oraz analizowania ruchu na stronie.
Pozwala nam to zapewnić maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Twoich preferencji i ustawień na
AKCEPTACJA
Źródło informacji: brak danych, Data źródła: brak danych,
naszych stronach.
Zatwierdził
publikacji: TCOOKIES.
omasz Kolasa, data publikacji: 2021.11.14, 18:05,
Wiecej informacji o plikach cookies i ich funkcjonowaniu znajdziesz w naszej POLITYCE DOTYCZ
ĄCEJdoPLIKÓW
zmian na ten temat znajdziesz w instrukcji
Pamiętaj, że możesz zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie korzystania z plików cookies.Historia
Informacje
Zarządzania plikami cookies.

1/1

