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Nowa ustawa o op³acie skarbowej1

1. Uwagi ogólne
Op³ata skarbowa jest przyk³adem podatku bezpo�redniego, a wiêc

takiego, w którym ciê¿ar podatkowy spoczywa na tym podmiocie, który
jest przez ustawodawcê okre�lony jako obci¹¿ony obowi¹zkiem podat-
kowym. W pojêciu tym chodzi o to, ¿e podmioty ekonomiczne i prawne
objête obowi¹zkiem podatkowym s¹ to¿same2 . Nie jest ona podatkiem
typu konsumpcyjnego, gdy¿ nie pobiera siê jej z tytu³u u¿ywania okre-
�lonych dóbr, lecz jest pobierana w zwi¹zku z korzystaniem przez okre-
�lone jej podmioty z us³ug o charakterze niematerialnym3. Cech¹ charak-
terystyczn¹ op³aty, ró¿ni¹c¹ j¹ od podatku, jest to, ¿e stanowi ona
�wiadczenie pieniê¿ne, bezzwrotne, przymusowe, ogólne i odp³atne. Ta
ostatnia cecha powoduje, ¿e podmiot j¹ uiszczaj¹cy otrzymuje wzajemne
�wiadczenie lub zachowanie siê podmiotu publicznoprawnego. Nie chodzi
przy tym o �wiadczenie ekwiwalentne, równowarto�ciowe, lecz wzajem-
ne, które nie musi byæ odp³at¹ ekonomiczn¹4. Poza tym nale¿y wskazaæ

1 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o op³acie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635)
zwana w dalszej czê�ci u.o.s. albo now¹ ustaw¹ o op³acie skarbowej.
2 R. M a s t a l s k i, Prawo podatkowe II, czê�æ szczegó³owa, Warszawa 1996, s. 22.
3 Tam¿e, s. 210.
4 E. R u � k o w s k i, [w:] E. R u � k o w s k i, J. S a l a c h n a, Ustawa o dochodach jed-

nostek samorz¹du terytorialnego. Komentarz. Warszawa 2004, s. 40.
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na jeszcze jedn¹, niezwykle istotn¹ kwestiê w odniesieniu do op³aty
skarbowej, ró¿ni¹c¹ j¹ od podatku. Jest ni¹ to, ¿e nale¿y ona do kon-
strukcji prawnych o tak zwanym zamkniêtym stanie faktycznym. Ozna-
cza to, ¿e obowi¹zek w op³acie skarbowej i zobowi¹zanie podatkowe
w tej op³acie powstaj¹ równocze�nie, a ka¿dy akt podlegaj¹cy op³acie
skarbowej w sprawach indywidualnych oraz z³o¿enie dokumentu rodzi
zarówno obowi¹zek, jak i zobowi¹zanie podatkowe5 . Generalnie mo¿na
powiedzieæ, ¿e przedmiotem op³aty skarbowej s¹ dwie kategorie, a mia-
nowicie dokonanie czynno�ci urzêdowych na wniosek lub zg³oszenie,
wydanie za�wiadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) w spra-
wach indywidualnych oraz z³o¿enie dokumentu stwierdzaj¹cego udziele-
nie pe³nomocnictwa lub prokury b¹d� jego odpisu, wypisu albo kopii
w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postêpowaniu
s¹dowym. Op³ata ta jest powszechn¹ op³at¹ pobieran¹ (uiszczan¹) od
wszelkich taksatywnie wyliczonych wy¿ej indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej. Powy¿szy zakres przedmiotowy ustawy wpro-
wadzony od 1 stycznia 2007 r. oznacza, ¿e wy³¹czone zosta³y z niego
op³aty skarbowe pobierane dot¹d od podañ (¿¹dañ, wniosków, odwo³añ,
za¿aleñ) i za³¹czników do podañ, a tak¿e weksli oraz od dokumentów
zawieraj¹cych o�wiadczenie woli porêczyciela. Wy³¹czenie obowi¹zku
w odniesieniu do op³aty skarbowej od dokumentów w postaci weksli
i o�wiadczeñ porêczyciela oraz podañ i za³¹czników zosta³o6 spowodo-
wane kilkoma przyczynami, a mianowicie:

a) brakiem w tych przypadkach wzajemnej czynno�ci organu admi-
nistracyjnego jako cechy konstytuuj¹cej obowi¹zek w op³acie skarbowej,

b) umo¿liwieniem wnoszenia op³at skarbowych drog¹ elektroniczn¹,
c) wyeliminowaniem problemu �ci¹galno�ci op³aty od podañ, weksli

i o�wiadczeñ woli porêczyciela,
d) kosztami �ci¹gania, które przekracza³y wp³ywy z tytu³u pobieranej

op³aty skarbowej od tych dokumentów,
e) wyeliminowaniem obowi¹zku pobierania op³aty skarbowej od

dokumentów niepozostaj¹cych w zwi¹zku z czynno�ciami z zakresu
administracji publicznej (weksle, o�wiadczenia porêczyciela).

5 R. M a s t a l s k i, Prawo podatkowe..., s. 215.
6 Zob. np. uzasadnienie do projektu ustawy o op³acie skarbowej (druk sejmowy nr 737).
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2. Obowi¹zek w op³acie skarbowej od z³o¿onych dokumentów
Wprawdzie w nowej ustawie pozostawiono obowi¹zek uiszczania op³aty

skarbowej od z³o¿enia dokumentu stwierdzaj¹cego ustanowienie pe³no-
mocnictwa lub prokury, a wiêc równie¿ dokumentów, jednak¿e odmien-
nie ni¿ dotychczas wprowadzono ograniczenie tego obowi¹zku tylko do
spraw z zakresu administracji publicznej oraz postêpowania s¹dowego.
Zauwa¿yæ jednak nale¿y, ¿e pobieranie op³aty skarbowej od z³o¿enia do-
kumentów stwierdzaj¹cych udzielenie pe³nomocnictwa lub prokury albo
jego odpisu, wypisu lub kopii � w sprawach z zakresu administracji
publicznej lub w postêpowaniu s¹dowym, oznacza w istocie obci¹¿enie
t¹ op³at¹ przedmiotu niezwi¹zanego z dzia³aniami z zakresu administracji
publicznej. Z³o¿enie pe³nomocnictwa, szczególnie w postêpowaniu s¹do-
wym, nie jest ¿adnym dzia³aniem z zakresu administracji publicznej. Z art. 10
ust. 1 i 2 Konstytucji RP wynika wyra�ny podzia³ i równowaga w³adzy
ustawodawczej, wykonawczej i w³adzy s¹downiczej. Tym samym nie jest
tak¿e dzia³aniem zgodnym z tymi przepisami na³o¿enie na s¹dy obowi¹zku
informacyjnego o przypadkach nieuiszczenia nale¿nej op³aty skarbowej
od z³o¿onych dokumentów stwierdzaj¹cych udzielenie pe³nomocnictwa
lub prokury. Ponadto w pi�miennictwie przyjmuje siê, ¿e z³o¿enie doku-
mentów stwierdzaj¹cych udzielenie pe³nomocnictwa lub prokury jest
w istocie rzeczy stwierdzeniem stosunku cywilnoprawnego, co powinno
skutkowaæ objêciem go podatkiem od czynno�ci cywilnoprawnych7.
Trudno przy tym uznaæ, by w zwi¹zku ze z³o¿eniem dokumentu stwier-
dzaj¹cego udzielenie pe³nomocnictwa lub prokury podmiot uzyskiwa³ ze
strony w³adzy publicznej jakie� wzajemne, wymuszaj¹ce tê odp³atno�æ
�wiadczenie.

Ustawodawca jednak uzna³, ¿e w tych przypadkach z³o¿enie pe³no-
mocnictwa lub prokury jest zwi¹zane z dzia³aniem organu administracji
publicznej oraz podmiotu innego ni¿ organ administracji publicznej, ale
wykonuj¹cego zadania z zakresu administracji publicznej lub s¹du (art. 1
pkt 2 i ust. 2 u.o.s.). Ustanowi³ te¿ mo¿liwo�æ wyegzekwowania obo-
wi¹zku zap³aty op³aty skarbowej, poniewa¿ w art. 11 ust. 1 i 2 u.o.s.
na³o¿ono na organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz na inne

7 R. M a s t a l s k i, Prawo podatkowe�, s. 211.
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podmioty (art. 1 ust. 2 u.o.s.) obowi¹zek przekazywania organowi po-
datkowemu w³a�ciwemu w sprawie op³aty skarbowej zbiorczych mie-
siêcznych informacji o przypadkach nieuiszczenia nale¿nej op³aty od
z³o¿onych dokumentów stwierdzaj¹cych udzielenie pe³nomocnictwa lub
prokury, ich odpisów, wypisów lub kopii do 7 dnia miesi¹ca nastêpuj¹-
cego po miesi¹cu, za który udzielana jest informacja. Jedynym argumen-
tem na rzecz utrzymywania op³aty skarbowej w powy¿szych przypad-
kach mo¿e byæ to, ¿e w³adza publiczna bierze udzia³ w nadawaniu uprawnieñ
pe³nomocnikowi, prokurentowi poprzez organizowanie szkoleñ, egzami-
nów, przyznawania tytu³ów itp. Te czynno�ci tylko po�rednio wp³ywaj¹
na ustanowienie pe³nomocnika lub prokurenta w danej sprawie. W tych
przypadkach zmieniony � w porównaniu do poprzedniego stanu praw-
nego � zosta³ tak¿e moment powstania obowi¹zku zap³aty op³aty skar-
bowej od dokumentu stwierdzaj¹cego ustanowienie pe³nomocnictwa lub
prokury, na chwilê jego z³o¿enia w organie administracji publicznej lub
s¹dzie, a nie � tak jak to by³o dotychczas � w chwili sporz¹dzenia tych
dokumentów.

2.1. Obowi¹zek w op³acie skarbowej od z³o¿enia powy¿szych doku-
mentów ci¹¿y na mocodawcy, pe³nomocniku, przedsiêbiorcy lub proku-
rencie, przy czym obowi¹zek ten ci¹¿y solidarnie na obu stronach sto-
sunku prawnego pe³nomocnictwa lub prokury. Tym samym oznacza to
istotn¹ zmianê stanu prawnego, gdy¿ przed wej�ciem w ¿ycie nowej
ustawy o op³acie skarbowej obowi¹zek w op³acie od sporz¹dzenia do-
kumentu pe³nomocnictwa lub prokury ci¹¿y³ tylko na wystawcy doku-
mentu. Powstaje w zwi¹zku z tym pytanie, czy zobowi¹zanym do uisz-
czenia op³aty skarbowej bêdzie tak¿e substytut pe³nomocnika, a tak¿e
aplikant adwokacki (radcowski). Otó¿ w kwestiach tych wypowiedzieæ
siê nale¿y pozytywnie. Co do pierwszej czynno�ci, substytutem mo¿e byæ
albo adwokat (art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. � Prawo
o adwokaturze8), albo radca prawny (art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca
1982 r. o radcach prawnych9), albo prawnik miêdzynarodowy (art. 13
i art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o �wiadczeniu przez prawników

8 Dz.U. z 2002 r. Nr 923, poz. 1058 z pó�n. zm.
9 Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z pó�n. zm.
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zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej10 w zw.
z art. 4a ust. 1 ustawy � Prawo o adwokaturze i w zw. z art. 21 ustawy
o radcach prawnych). W kwestii tej podkre�lenia wymaga, ¿e S¹d
Najwy¿szy w uchwale z dnia 14 pa�dziernika 2005 r., III CZP 70/0511,
stwierdzi³, i¿ adwokat bêd¹cy pe³nomocnikiem procesowym w postêpo-
waniu cywilnym mo¿e udzieliæ dalszego pe³nomocnictwa radcy praw-
nemu, przy czym uprawnienie to wywiód³ z brzmienia art. 91 pkt 3 k.p.c.
upowa¿niaj¹cego pe³nomocnika procesowego (ka¿dego) do udzielenia
dalszego pe³nomocnictwa procesowego adwokatom lub radcy prawne-
mu. Poza tym, je¿eli w spó³ce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub koman-
dytowej mog¹ byæ nie tylko adwokaci i radcowie prawni, lecz tak¿e
prawnicy zagraniczni, to argumentacja a maiori ad minus nakazuje przyj¹æ
tak¹ wyk³adniê art. 25 ust. 3 ustawy � Prawo o adwokaturze i art. 21
ustawy o radcach prawnych, ¿e substytutem tych pe³nomocników mo¿e
byæ te¿ prawnik zagraniczny. Skoro w rozumieniu art. 91 pkt 3 k.p.c.
substytucja jest dalszym pe³nomocnictwem, to z³o¿enie dokumentu stwier-
dzaj¹cego jej udzielenie (tak¿e odpisu, wypisu lub kopii) prowadziæ bêdzie
do powstania obowi¹zku w op³acie skarbowej. Równie¿ obowi¹zek ten
ci¹¿y³ bêdzie na pe³nomocniku wyznaczonym z urzêdu przez kierownika
zespo³u adwokackiego (art. 26), dziekana okrêgowej rady adwokackiej
(art. 37a ust. 2), dziekana okrêgowej izby radców prawnych (art. 21
ust. 2), albowiem decyzje tych podmiotów stanowi¹ upowa¿nienie do
prowadzenia sprawy i nastêpuj¹ na pi�mie, co wi¹¿e siê ze z³o¿eniem
dokumentu odpowiadaj¹cego istocie pe³nomocnictwa. Identycznie jest
w odniesieniu do aplikantów adwokackich (art. 77 ust. 1 i 2) oraz rad-
cowskich (art. 351 ust. 1-5) albowiem ustawy korporacyjne nazywaj¹ ten
stosunek zastêpstwem, a wiêc analogicznie jak w art. 91 pkt 3 k.p.c.
Okoliczno�æ, ¿e w art. 35 ust. 4 ustawy o radcach prawnych ustawo-
dawca u¿y³ okre�lenia �z mocy wyra�nego upowa¿nienia radcy praw-
nego�, nie oznacza, ¿e stosunek ten nie jest zastêpstwem procesowym,
a jego ograniczenie przedmiotowe tak¿e nie zmienia jego charakteru jako
pe³nomocnictwa.

10 Dz.U. Nr 126, poz. 1069 z pó�n. zm.
11 OSNC 2006, nr 7-8, poz. 120.



36

Stefan Babiarz

W odniesieniu do prokury to obowi¹zek uiszczenia op³aty skarbowej
powstaje z chwil¹ zg³oszenia do s¹du rejestrowego spó³ki jawnej (art. 26
§ 2 pkt 4 w zw. z art. 30 § 1 k.s.h.), spó³ki partnerskiej (art. 93 § 1
w zw. z art. 30 § 1 i 41 § 1 k.s.h.), spó³ki komandytowej (art. 110 § 1
pkt 4 w zw. z art. 30 § 1 i 41 § 1 k.s.h.), komandytowo-akcyjnej (art. 133
§ 1 pkt 7 k.s.h.), sp. z o.o. (art. 166 § 1 pkt 5), spó³ki akcyjnej (art. 318
§ 1 pkt 7 k.s.h.).

W kwestii tej jednoznacznie wypowiada siê art. 19 ust. 1 w zw. z art.
19 a i b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹-
dowym12. Poniewa¿ obowi¹zek w op³acie skarbowej z tytu³u prokury
powstaje �z chwil¹ z³o¿enia dokumentu stwierdzaj¹cego udzielenie pro-
kury oraz z³o¿enia odpisu, wypisu lub kopii takiego dokumentu�, to z³o¿enie
odpisu z KRS zawieraj¹cego wpis prokurenta (§ 10) nak³ada tak¿e
obowi¹zek uiszczenia op³aty skarbowej i to w ilo�ci odpowiadaj¹cej ilo�ci
stosunków prokury dokumentowanej przez ten odpis, przy czym nie ma
znaczenia fakt, ¿e chodzi o sprawy indywidualne z zakresu administracji
publicznej.

Powy¿sza regu³a dotyczy tak¿e wniosku o wpis do KRS, je¿eli do-
tyczyæ bêdzie wiêkszej liczby prokurentów, a tak¿e orygina³ów, odpisów,
wypisów lub kopii tych dokumentów, je¿eli wynikaæ z nich bêdzie wiêksza
liczba stosunków prawnych pe³nomocnictwa lub prokury. Nie ma przy
tym dla powstania obowi¹zku w op³acie skarbowej znaczenia, czy fak-
tycznie pe³nomocnik (prokurent) w postêpowaniu w sprawie z zakresu
administracji publicznej lub w postêpowaniu s¹dowym wystêpowa³ (art.
6 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 2 u.o.s.).

Z momentem powstania obowi¹zku w op³acie skarbowej wi¹¿e siê
jeszcze obowi¹zek udokumentowania uiszczenia tej op³aty (§ 10 pkt 1
u.o.s. w zw. z art. 8 ust. 1 i § 3 ust. 1 i § 2 pkt 4 rozporz¹dzenia Ministra
Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zap³aty
op³aty skarbowej oraz trybu jej zwrotu13). Z powo³anych przepisów
wynika³oby, ¿e udokumentowanie zap³aty op³aty skarbowej przy z³o¿eniu
dokumentu stwierdzaj¹cego udzielenie pe³nomocnictwa lub prokury po-

12 Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z pó�n. zm.
13 Dz.U. Nr 246, poz. 1804.
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winno nast¹piæ z chwil¹ z³o¿enia tego dokumentu lub jego odpisu, wypisu
lub kopii. Mo¿na siê wiêc zasadnie zastanawiaæ, czy obowi¹zek zap³aty
zosta³ w rozporz¹dzeniu ustalony w sposób zgodny z przepisami nowej
ustawy o op³acie skarbowej (art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 6 ust. 1
pkt 4 u.o.s.). Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na to, ¿e § 2 pkt 2 rozpo-
rz¹dzenia odwo³uje siê do przepisów szczególnych, dopuszczaj¹cych
mo¿liwo�æ rozpatrzenia wniosku, mimo nieuiszczenia nale¿nej op³aty.
Przepisami tymi s¹ np.: art. 261 § 1-4 k.p.a., który wskazuje, ¿e op³aty,
a wiêc i op³ata skarbowa, mog¹ byæ op³acane z góry b¹d� z do³u. Je¿eli
z góry, to organ administracji publicznej wyznaczyæ powinien stronie
termin do jej uiszczenia. Bezskuteczny up³yw tego terminu powoduje b¹d�
zwrot podania, b¹d� zaniechanie czynno�ci. W szczególnych wypadkach
op³ata podlega �ci¹gniêciu w trybie egzekucji administracyjnej. Jednak¿e
jest to przepis postêpowania administracyjnego i nie mo¿e mieæ zasto-
sowania w postêpowaniach s¹dowych. Jednak¿e, moim zdaniem, w od-
niesieniu do op³aty skarbowej ma zastosowanie odpowiednio art. 262 § 1
zd. 1 k.p.a., na co wskazuje choæby art. 267 k.p.a. Tym samym nie mo¿na
przyj¹æ, by rozporz¹dzenie w tym zakresie by³o sprzeczne z now¹ ustaw¹
o op³acie skarbowej, aczkolwiek to, ¿e op³ata skarbowa tak¿e w postê-
powaniach s¹dowych mo¿e byæ uiszczona z góry, powinno byæ uregu-
lowane jasno i przejrzy�cie w samej ustawie. Rzecz bowiem w tym, ¿e
s¹d powszechny czy te¿ s¹d administracyjny nie stosuj¹ powo³anego
przepisu i nie maj¹ obowi¹zku czy kompetencji do wzywania (nawet
zwracania uwagi) do uzupe³nienia tego braku. Maj¹ one tylko obowi¹zek
rejestracyjny takich faktów. Ten za� nie obejmuje tak¿e weryfikacji praw-
dziwo�ci i prawid³owo�ci danych zawartych w dokumentach udzielaj¹-
cych pe³nomocnictwa lub prokury oraz w dowodach zap³aty op³aty
skarbowej. Rozwi¹zaniem jest szerokie wykorzystanie do poboru tej op³aty
instytucji prawnej inkasenta, którym mog³yby byæ tak s¹dy powszechne,
jak i administracyjne, a tak¿e kancelarie prawnicze, banki i inne.

2.2. Przedmiotem obowi¹zku w op³acie skarbowej s¹:
a) czynno�ci urzêdowe dokonywane na podstawie zg³oszenia lub na

wniosek zainteresowanego; wydawanie zezwoleñ (pozwoleñ, koncesji)
tak¿e na wniosek zainteresowanego,
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b) z³o¿enie dokumentu stwierdzaj¹cego udzielenie pe³nomocnictwa lub
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii � w sprawie z zakresu ad-
ministracji publicznej lub w postêpowaniu s¹dowym,

c) dokonanie czynno�ci urzêdowej, wydanie za�wiadczenia oraz
zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny ni¿ organ administracji
rz¹dowej lub 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.

Jednak¿e zauwa¿yæ nale¿y, ¿e w odniesieniu do czynno�ci urzêdo-
wych obowi¹zek pobierania op³aty skarbowej zosta³ rozszerzony. Obej-
muje on bowiem tak¿e takie czynno�ci, jak:

� zgoda wydawana przez organ podatkowy na podstawie przepisów
prawa podatkowego (zob. art. 15 ust. 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i us³ug14; art. 47 ust. 3 ustawy o VAT;
art. 43 ust. 4 oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.
o podatku akcyzowym15; art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 wrze�nia 2000 r.
o podatku od czynno�ci cywilnoprawnych)16, przy czym powstaje w¹t-
pliwo�æ, czy tak¹ zgod¹ jest np. zarejestrowanie decyzj¹ umowy o utwo-
rzeniu podatkowej grupy kapita³owej (art. 1a ust. 5 ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych)17,

� wydanie duplikatu decyzji o nadaniu NIP,
� wydanie zgody na chów lub hodowlê zamkniêt¹ zwierz¹t niebêd¹-

cych zwierzêtami gospodarczymi do celów zasiedleñ lub eksportu zwie-
rzyny ¿ywej (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 pa�dziernika 1995 r. � Prawo
³owieckie18),

� wydanie decyzji stwierdzaj¹cej spe³nianie uprawnieñ do prowadzenia
szkoleñ pracowników zak³adów górniczych w zakresie znajomo�ci prze-
pisów reguluj¹cych bezpieczne wykonywanie pracy w zak³adzie górni-
czym,

14 Dz.U. Nr 54, poz. 535 z pó�n. zm. (dalej: ustawa o VAT).
15 Dz.U. Nr 29, poz. 257 z pó�n. zm.(dalej: ustawa o podatku akcyzowym).
16 Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z pó�n. zm.
17 Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z pó�n. zm.
18 Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz.1066 z pó�n. zm.
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� wydanie decyzji zatwierdzaj¹cej program przeszkolenia pracowni-
ków na stanowiskach w ruchu zak³adu górniczego innych ni¿ stanowiska
kierownictwa i dozoru ruchu, które mog¹ zajmowaæ osoby o szczegól-
nych kwalifikacjach zawodowych i warunkach zdrowotnych, opracowa-
nych dla poszczególnych stanowisk wydawanych na wniosek przedsiê-
biorcy lub jednostki organizacyjnej trudni¹cej siê szkoleniem (zob. art. 74
ust. 7 i 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.� Prawo geologiczne i górnicze19)

� zatwierdzanie planów ruchu podziemnych zak³adów górniczych,
odkrywkowych zak³adów górniczych lub zak³adów górniczych wydo-
bywaj¹cych kopaliny otworami wiertniczymi i innych zak³adów,

� nadawanie uprawnieñ rzeczoznawcy do spraw ruchu górniczego
(zob. art. 78a ustawy � Prawo geologiczne i górnicze),

� wydanie decyzji zatwierdzaj¹cej program gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi (zob. art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.,
o odpadach20),

� wydanie decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacjê przedsiêwziêcia oraz przeniesienie uprawnieñ z tej decyzji na
rzecz innej osoby,

� wydanie decyzji zatwierdzaj¹cej instrukcjê eksploatacji sk³adowiska
i przeniesienie z niej uprawnieñ,

� wydanie decyzji w sprawie zwolnienia od obowi¹zku ka¿dorazowe-
go zdawania odpadów i pozosta³o�ci ³adunkowych przed opuszczeniem
portu,

� wydanie decyzji w sprawie uznania wyrobu budowlanego za regio-
nalny wyrób budowlany,

� udostêpnianie rzeczoznawcy maj¹tkowemu przez naczelnika urzêdu
skarbowego informacji zawieraj¹cych dane o warto�ci nieruchomo�ci,

� wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania
przestrzennego (zob. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym21),

� wydanie innych decyzji, do których maj¹ zastosowanie przepisy
kodeksu postêpowania administracyjnego.

19 Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z pó�n. zm.
20 Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó�n. zm.
21 Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.
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Nowa ustawa rozszerzy³a te¿ katalog przypadków, w których pobiera
siê op³atê skarbow¹ za wydawanie za�wiadczeñ. Dotycz¹ one wydania:

� �wiadectw dla mieszanki materia³u siewnego,
� karty rejestracyjnej broni pneumatycznej lub broni pozbawionej na

sta³e cech u¿ytkowych,
� Europejskiej Karty Broni Palnej,
� za�wiadczenia stwierdzaj¹cego, ¿e obiekty budowlane i urz¹dzenia

techniczne, przeznaczone do wykonywania okre�lonej dzia³alno�ci gospo-
darczej, spe³niaj¹ wymagania okre�lone w przepisach o ochronie �rodo-
wiska,

� za�wiadczenia stwierdzaj¹cego, ¿e na terenie, na którym po³o¿one
jest projektowane ekologiczne gospodarstwo rolne, nie nast¹pi³o przekro-
czenie dopuszczalnych stê¿eñ szkodliwych substancji zanieczyszczaj¹-
cych powietrze i wodê,

� opinii potwierdzaj¹cej, ¿e pomieszczenia dostosowane do prowadze-
nia dzia³alno�ci w zakresie konfekcjonowania lub obrotu �rodkami ochro-
ny ro�lin i przechowywania opakowañ po �rodkach ochrony ro�lin
sklasyfikowanych jako bardzo toksyczne spe³niaj¹ wymogi ochrony
�rodowiska,

� za�wiadczenia stwierdzaj¹cego nadanie NIP podmiotowi, który siê
nim pos³uguje (zob. art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 13 pa�dziernika 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników)22,

� za�wiadczenia potwierdzaj¹cego zidentyfikowanie okre�lonego pod-
miotu na potrzeby transakcji wewn¹trzwspólnotowych na terytorium
pañstwa cz³onkowskiego innym ni¿ terytorium kraju (zob. art. 97 ust. 9
i 13 ustawy o VAT),

� za�wiadczenia potwierdzaj¹cego, ¿e podatnik jest zarejestrowany
jako podatnik VAT czynny lub zwolniony (zob. art. 96 ust. 13 ustawy
o VAT),

� za�wiadczenia stwierdzaj¹cego, ¿e podatnik jest zarejestrowanym
podatnikiem podatku akcyzowego (zob. art. 15 ust. 2 ustawy o podatku
akcyzowym),

22 Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z pó�n. zm.
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� za�wiadczenia potwierdzaj¹cego zwolnienie od podatku od samo-
chodów lub potwierdzaj¹cego zap³atê tego podatku (zob. art. 103 ust. 5
ustawy o VAT).

Rozszerzeniu uleg³ tak¿e katalog przypadków, w których pobiera siê
op³atê skarbow¹ za wydawanie zezwoleñ (pozwoleñ, koncesji). Zaliczono
do nich tak¿e:

� pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu lub innego �rodka
wspomagaj¹cego uprawê ro�lin,

� pozwolenie na nabywanie i przechowywanie materia³ów wybucho-
wych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego w zwi¹zku z dzia³alno�ci¹
prowadzon¹ w zakresie: poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania
z³ó¿ kopalin, a tak¿e bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz
sk³adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobi-
skach górniczych.

W odniesieniu do zezwoleñ (pozwoleñ, koncesji) w ustawie ograni-
czono obowi¹zek zap³aty op³aty skarbowej od zmiany zezwolenia w przy-
padku tych zmian, które obejmuj¹ przed³u¿enie terminu wa¿no�ci wyda-
nego zezwolenia lub rozszerzenie jego zakresu. W przypadku natomiast,
w którym zmiana warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, kon-
cesji) dotyczy kolejnego rodzaju dzia³alno�ci, to stawka op³aty skarbowej
wynosi 100% stawki okre�lonej dla zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
Do dnia 1 stycznia 2007 r. wynosi³a ona 50% stawki okre�lonej dla
zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

2.3. Przedmiotowy zakres obowi¹zku uiszczania op³aty skarbowej od
dokumentów stwierdzaj¹cych udzielenie pe³nomocnictwa lub prokury zosta³
w nowej ustawie tak¿e zmieniony. Przede wszystkim o obowi¹zku uisz-
czenia op³aty skarbowej nie decyduje sam fakt wystawienia (sporz¹dze-
nia) dokumentu stwierdzaj¹cego ustanowienie pe³nomocnika, jak by³o
wcze�niej, lecz z³o¿enie dokumentu, a wiêc jego u¿ycie w jakiejkolwiek
formie. Ponadto zosta³o objête op³at¹ skarbow¹ z³o¿enie dokumentu
stwierdzaj¹cego ustanowienie prokury oraz ich odpisy, wypisy lub kopie.
Uprzednio nie by³y objête obowi¹zkiem kopie tych dokumentów. Poza
tym op³acie skarbowej podlega � odmiennie ni¿ poprzednio � i to wed³ug
zasady, ile stosunków pe³nomocnictwa, tyle op³at skarbowych, udzielenie
pe³nomocnictwa przez pracowników bêd¹cych akcjonariuszami spó³ek,



42

Stefan Babiarz

których akcje zosta³y wniesione do NFI w celu reprezentowania ich na
walnym zgromadzeniu tych spó³ek23.

Aktualnie op³acie skarbowej podlega z³o¿enie powy¿szych dokumen-
tów wy³¹cznie w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w po-
stêpowaniu s¹dowym. Je¿eli chodzi o kwestiê pierwsz¹, to u¿ycie okre-
�lenia �sprawa z zakresu administracji publicznej� sugeruje, ¿e nie ma tu
znaczenia rodzaj podmiotu, który dan¹ sprawê rozpoznaje. Mo¿e to zatem
byæ organ pañstwowy, samorz¹dowy, zak³ad administracyjny lub inny
podmiot wykonuj¹cy zadania zlecone z zakresu administracji publicznej24.
Oznacza to, ¿e sprawy z zakresu administracji publicznej wykonuje szerszy
kr¹g podmiotów o ró¿nym charakterze, które tworz¹ tzw. aparat admi-
nistracyjny, w zakres którego � obok organów administracji publicznej
� wchodz¹: przedsiêbiorstwa u¿yteczno�ci publicznej, organizacje spo-
³eczne, korporacje, a nawet upowa¿nione osoby prywatne25. Dla powsta-
nia obowi¹zku w op³acie skarbowej nie ma wiêc istotnego znaczenia
podmiot, który rozstrzyga sprawê z zakresu administracji publicznej, ale
charakter sprawy.

Pojêcie �postêpowanie s¹dowe� nie zosta³o w ustawie zdefiniowane,
aczkolwiek pos³uguje siê nim szereg aktów prawnych. I tak o postêpo-
waniu s¹dowym jest mowa w art. 1 k.p.c., wedle którego kodeks normuje
postêpowanie s¹dowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa
cywilnego, rodzinnego i opiekuñczego oraz prawa pracy, jak równie¿
w sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych oraz w innych spra-
wach, do których przepisy tego kodeksu stosuje siê z mocy ustaw
szczególnych (sprawy cywilne). Tym samym wszystkie sprawy, w których
ma zastosowanie kodeks postêpowania cywilnego, to sprawy z zakresu
postêpowania s¹dowego. Zaliczyæ do nich nale¿y wszystkie sprawy
z postêpowania rozpoznawczego, zabezpieczaj¹cego, egzekucyjnego, z za-
pisu na s¹d polubowny czy z zakresu miêdzynarodowego postêpowania

23 Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 13 grudnia 2002 r., LK-2444/LM/MD/2002,
Biuletyn Skarbowy 2003, nr 1, s. 29.
24 A. B ³ a �,  J. B o æ, Ustrój administracji publicznej, [w:] Ustrój administracji publicz-

nej, red. E.J. Nowacka, Warszawa 2000, s. 14-15.
25 B. K o z ³ o w s k a, Organizacja administracji w Polsce, [w:] Prawo administracyj-

ne, czê�æ ogólna, red. M. Chmaj, Warszawa 2003, s. 92; Z. O f i a r s k i, Ustawy o op³acie
skarbowej, o podatku od czynno�ci cywilnoprawnych. Komentarz. Warszawa 2003, s. 60.
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cywilnego. Postêpowaniem s¹dowym bêdzie te¿ postêpowanie wszczy-
nane na ¿¹danie uprawnionego oskar¿yciela lub innego uprawnionego
podmiotu (art. 14 § 1, art. 90 § 1 k.p.k.). O postêpowaniu s¹dowym
jest te¿ mowa w art. 1 ust. 1 dekretu z dnia 26 pa�dziernika 1950 r.
o nale¿no�ciach �wiadków, bieg³ych i stron w postêpowaniu s¹dowym26,
który pojêcie to rozumie szeroko, a wiêc nie tylko postêpowanie przed
s¹dem, ale i innym organem wymiaru sprawiedliwo�ci. Wydaje siê
w zwi¹zku z tym, ¿e nie mo¿na interpretowaæ pojêcia �postêpowanie
s¹dowe� w sposób zawê¿aj¹cy.

2.4. Nowa ustawa o op³acie skarbowej w art. 7 pkt 1-6 zawiera
przepisy o zwolnieniach podmiotowych od op³aty skarbowej, a zwolnie-
nia o charakterze przedmiotowym zgodnie z art. 4 u.o.s., zosta³y zawarte
w za³¹czniku do ustawy. Zgodnie z cz. IV za³¹cznika zwolnieniu przed-
miotowemu podlegaj¹:

�dokumenty stwierdzaj¹ce udzielenie pe³nomocnictwa oraz jego odpis,
wypis lub kopia:

1) po�wiadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upowa¿nia-
j¹ce do odbioru dokumentów

2) w sprawach:
a) karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach

o wykroczenia
b) cywilnych, w których mocodawcy przys³uguje zwolnienie od

kosztów s¹dowych
3) je¿eli pe³nomocnictwo udzielone jest ma³¿onkowi, wstêpnemu,

zstêpnemu lub rodzeñstwu
4) je¿eli mocodawc¹ jest podmiot okre�lony w art. 7 pkt 1-5 ustawy

(zwolniony podmiotowo)�.
Przepis powy¿szy nie zosta³ sformu³owany w sposób jasny, albowiem

brak w nim przecinków, chyba ¿e by³o to dzia³anie zamierzone. Jednak¿e
wydaje siê, ¿e w czterech punktach wyliczono odrêbne przedmioty zwol-
nieñ, do których zalicza siê z³o¿enie dokumentu stwierdzaj¹cego udzielenie
pe³nomocnictwa, a tak¿e jego odpisu, wypisu lub kopii:

26 Dz.U. Nr 49, poz. 445 z pó�n. zm.
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a) w sprawach dotycz¹cych upowa¿nienia do odbioru dokumentów,
które to upowa¿nienia s¹ po�wiadczone notarialnie lub przez inny upo-
wa¿niony organ np.: z art. 391 § 1 pkt 2 k.p.a. oraz § 6 ust. 1 pkt 3
i ust. 2 pkt 2 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 wrze�nia
2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dorêczenia
dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym27,

b) we wszystkich sprawach karnych, karnych skarbowych, dyscy-
plinarnych oraz w sprawach o wykroczenia, gdy¿ co do zasady (art. 1
ust. 1 pkt 2 u.o.s.) s¹ one postêpowaniami s¹dowymi i pe³nomocnictwa
podlega³yby w nich op³acie skarbowej (zob. wy¿ej),

c) w sprawach cywilnych, o ile mocodawca jest zwolniony od kosztów
s¹dowych,

d) gdy pe³nomocnictwo (tak¿e jego odpis, wypis lub kopia) jako orygina³
zosta³o wystawione dla ma³¿onka, wstêpnego, zstêpnego lub rodzeñstwa
np.: art. 87 § 1 in fine k.p.a., art. 33 § 4 k.p.a.,

e) gdy pe³nomocnictwa udzieli³ podmiot zwolniony ustawowo z op³at
skarbowych, np. jednostka bud¿etowa lub jednostka samorz¹du teryto-
rialnego.

Jest charakterystyczne, ¿e zwolnieniem tym nie objêto z³o¿enia pe³-
nomocnictwa w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym, w sytuacji gdy
mocodawcy przys³uguje prawo pomocy w zakresie obejmuj¹cym zwol-
nienie od kosztów s¹dowych w ca³o�ci lub w czê�ci28.

Przepisy prawa rozró¿niaj¹:
a) pe³nomocnictwo ogólne (do czynno�ci zwyk³ego zarz¹du),
b) pe³nomocnictwo do prowadzenia czynno�ci przekraczaj¹cych

zwyk³y zarz¹d,
c) pe³nomocnictwo do konkretnej czynno�ci (art. 98 k.c.).
Do tych ostatnich zalicza siê np. pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu

(art. 977 k.p.c.) b¹d� do z³o¿enia o�wiadczenia o wst¹pieniu w zwi¹zek
ma³¿eñski (art. 6 § 1 k.r.o.). Zasad¹ jest, ¿e pe³nomocnictwo nie wymaga
formy szczególnej (art. 99 § 1 k.c.), jednak¿e pe³nomocnictwo ogólne
wymaga pod rygorem niewa¿no�ci formy pisemnej (art. 99 § 2 k.c.).

27 Dz.U. Nr 200, poz. 1651.
28 Art. 246 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. � Prawo o postêpowaniu przed s¹dami

administracyjnymi, Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z pó�n. zm.
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Wszystkie te pe³nomocnictwa podlegaj¹ obowi¹zkowi w op³acie skarbo-
wej, przy czym momentem, w którym powstaje obowi¹zek w tej op³acie,
jest chwila ich z³o¿enia w organie administracji publicznej, podmiocie
z art. 1 ust. 2 u.o.s. lub s¹dzie. Powstaje wiêc pytanie o obowi¹zek w op³acie
skarbowej od pe³nomocnictwa udzielonego do protoko³u (art. 89 § 2
k.p.c., art. 33 § 2 k.p.a.). Wyk³adnia systemowa tych przepisów i art. 1
ust. 1 pkt 2 u.o.s. nakazuje przyj¹æ, ¿e skoro protokó³ ze zg³oszenia
pe³nomocnictwa jest dokumentem i to sporz¹dzonym w sprawie odrêb-
nej, to nastêpuje jego z³o¿enie do sprawy, w której pe³nomocnik dzia³a.
Dlatego udzielenie pe³nomocnictwa w tej formie tak¿e ³¹czy siê z obo-
wi¹zkiem uiszczenia op³aty skarbowej.

Z kolei przepisy art. 158 k.c. w zw. z art. 99 § 2 k.c. wymagaj¹ dla
pe³nomocnictwa rodzajowego lub szczególnego formy aktu notarialnego
dla skutecznego przeniesienia w³asno�ci nieruchomo�ci przez pe³nomoc-
nika. Zatem notariusz sporz¹dzaj¹cy akt notarialny z tej czynno�ci prawnej
nie ma obowi¹zku badania, czy zosta³a uiszczona op³ata skarbowa od tej
czynno�ci. Z³o¿enie wniosku do s¹du spowoduje obowi¹zek uiszczenia
tej op³aty i to bez wzglêdu na to, kto ten wniosek bêdzie sk³ada³ � notariusz
czy strona. Moim zdaniem obowi¹zkowi w op³acie skarbowej podlega
tak¿e �potwierdzenie�, �zgoda� na dokonanie czynno�ci rozporz¹dzaj¹cej
ma³¿onka (art. 37 § 1 i § 2 k.r.o.), czynno�ci rzekomego pe³nomocnika
(art. 103 § 1 k.c.). Zwróciæ tu trzeba te¿ uwagê na art. 63 § 2 k.c.,
zgodnie z którym: �je¿eli do wa¿no�ci czynno�ci prawnej wymagana jest
forma szczególna o�wiadczenie obejmuj¹ce zgodê osoby trzeciej powinno
byæ z³o¿one w tej samej formie.�

3. Obowi¹zek w op³acie skarbowej w przypadku dokonywania
czynno�ci przez podmiot inny ni¿ organ administracji rz¹dowej lub
samorz¹dowej (art. 1 ust. 2, art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 10, art. 11 ust. 1
u.o.s.)

3.1. Charakterystyczne dla postêpowania administracyjnego jest to,
¿e sprawy indywidualne rozpoznaj¹ nie tylko organy administracji rz¹do-
wej (ministrowie, centralne organy administracji rz¹dowej, wojewodowie
dzia³aj¹cy w ich imieniu lub we w³asnym imieniu) inne terenowe organy
administracji rz¹dowej zespolonej i niezespolonej. Zgodnie z art. 9 pkt 3
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ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w wojewódz-
twie29, rz¹dow¹ administracjê niezespolon¹ w województwie stanowi¹
terenowe organy administracji rz¹dowej podporz¹dkowane w³a�ciwemu
ministrowi oraz kierownicy pañstwowych osób prawnych i kierownicy
innych pañstwowych jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych zadania
z zakresu administracji rz¹dowej na obszarze województwa. Prof. A. Wró-
bel30 zalicza do niej: 1) dowódców okrêgów wojskowych, szefów wo-
jewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupe³-
nieñ, 2) dyrektorów izb skarbowych, naczelników urzêdów skarbowych,
dyrektorów urzêdów kontroli skarbowej, 3) dyrektorów okrêgowych
urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych, 4) dyrek-
torów okrêgowych urzêdów miar i naczelników obwodowych urzêdów
miar, 5) dyrektorów okrêgowych urzêdów probierczych i naczelników
obwodowych urzêdów probierczych, 6) dyrektorów regionalnych zarz¹-
dów gospodarki wodnej, 7) dyrektorów izb celnych i naczelników urzê-
dów celnych, 8) dyrektorów urzêdów morskich, 9) dyrektorów urzêdów
statystycznych, 10) dyrektorów urzêdów ¿eglugi �ródl¹dowej, 11) ko-
mendantów oddzia³ów Stra¿y Granicznej, komendantów stra¿nic oraz
komendantów granicznych placówek kontrolnych i dywizjonów Stra¿y
Granicznej, 12) okrêgowych inspektorów rybo³ówstwa morskiego,
13) pañstwowych inspektorów sanitarnych, 14) powiatowych oraz gra-
nicznych lekarzy weterynarii, 15) wojewódzkich inspektorów transportu
drogowego.

Z kolei do organów administracji rz¹dowej zespolonej zgodnie z art. 23
ust. 3 powy¿szej ustawy zalicza np.: 1) wojewódzkich i powiatowych
inspektorów nadzoru budowlanego, 2) wojewódzkich inspektorów nad-
zoru geodezyjnego i kartograficznego oraz geodetów powiatowych, 3) ku-
ratorów o�wiaty, 4) wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych,
5) wojewódzkich inspektorów ochrony ro�lin, 6) wojewódzkich konser-
watorów zabytków, 7) wojewódzkich inspektorów ochrony �rodowiska,
8) komendantów wojewódzkich i komendantów powiatowych policji,

29 Dz.U. Nr 80, poz. 872 z pó�n. zm.
30 A. W r ó b e l, [w:] M. J a � k o w s k a, A. W r ó b e l, Kodeks postêpowania admini-

stracyjnego. Komentarz, Kraków 2005, s. 67.



47

Nowa ustawa o op³acie skarbowej

9) wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej, 10) pañstwow¹ stra¿
ryback¹.

Do podmiotów bêd¹cych organami administracji samorz¹dowej za-
liczyæ z kolei nale¿y: 1) ustawowo okre�lone organy gmin, a wiêc radê
gminy, wójta, (burmistrza, prezydenta miasta), a tak¿e organy wykonaw-
cze jednostek pomocniczych oraz gminne jednostki organizacyjne (wy-
odrêbnione i niewyodrêbnione), 2) ustawowo okre�lone organy powiatu:
radê powiatu, zarz¹d, starostê, powiatowego inspektora nadzoru budow-
lanego, komendanta powiatowego stra¿y po¿arnej, komendanta powia-
towego policji, 3) sejmik województwa, zarz¹d województwa, marsza³ka
województwa.

3.2. Tym samym dokonanie czynno�ci urzêdowej, wydanie za�wiad-
czenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny ni¿ wy¿ej
wymienione organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej i to tylko
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, spowo-
duje powstanie obowi¹zku w op³acie skarbowej. Do tych innych pod-
miotów zaliczyæ nale¿y te, które z mocy prawa za³atwiaj¹ sprawy admi-
nistracyjne, np.:

a) pañstwowe szko³y wy¿sze31,
b) przedsiêbiorstwa pañstwowe, banki pañstwowe,
c) komunalne jednostki organizacyjne, bez wzglêdu na to, czy posia-

daj¹ osobowo�æ prawn¹, czy nie,
d) powiatowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie jednostki orga-

nizacyjne,
e) organizacje spo³eczne (partie polityczne, stowarzyszenia i organi-

zacje o statusie zbli¿onym do partii politycznych, zwi¹zki zawodowe
i spo³eczno-zawodowe, organizacje rolników, zwi¹zki wyznaniowe),

f) organizacje zawodowe (spo³eczno-zawodowe organizacje rolników),
g) organizacje samorz¹dowe (studenckie, uczniowskie, rolnicze,

podmiotów gospodarczych, rzemie�lnicze, lekarskie, lekarzy weterynarii,

31 Postanowienie NSA z dnia 12 czerwca 1992 r., SAB/Po 41/91 (OSP 1994, nr 4,
poz. 69) z glos¹ J. Homplewicza.
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aptekarskie, pielêgniarek i po³o¿nych, bieg³ych rewidentów, adwokatów,
radców prawnych, notariuszy, rzeczników patentowych itp.),

h) organizacje spó³dzielcze,
i) inne organizacje spo³eczne (stowarzyszenia).
Z kolei sprawy administracyjne za³atwiaj¹ z mocy porozumieñ (pod-

stawa ustawowa) tak¿e inne podmioty, np. wskazane w: art. 8 ust. 2 i 2a
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym32, art. 5 ust. 1-
4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym33, art.
8 ust. 2-4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie wojewódz-
twa34, art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 wrze�nia 1991 r. o lasach35, art.
5 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju36, art. 82a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo budowlane37.

W tej grupie podmiotów znajduj¹ siê niew¹tpliwie organizacje samo-
rz¹du notarialnego, a mianowicie izby notarialne i Krajowa Rada Nota-
rialna. Organami izby notarialnej s¹ walne zgromadzenie notariuszy izby
i rada izby notarialnej. Przyk³adem decyzji wydanej przez radê izby
notarialnej jest art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. � Prawo
o notariacie38. Podlegaæ ona bêdzie op³acie skarbowej w kwocie 10 z³
(cz. I, poz. 53 za³¹cznika). Tak¿e wydawanie za�wiadczeñ przez organy
samorz¹du notarialnego podlegaæ bêdzie op³atom skarbowym. Wszak or-
gany te prowadz¹ ró¿nego rodzaju rejestry i ewidencje, z których osoby
zainteresowane mog¹ otrzymywaæ za�wiadczenia. W tym zakresie nie
stosuje siê � bo dotyczy on innego zagadnienia � art. 96, art. 111 pr. o not.
Wydanie takiego za�wiadczenia podlega op³acie skarbowej zgodnie z cz. II
poz. 21 za³¹cznika.

Z³o¿enie dokumentu stwierdzaj¹cego udzielenie pe³nomocnictwa (od-
pisu, wypisu lub kopii) w organie samorz¹du notarialnego równie¿ pod-
legaæ bêdzie op³acie skarbowej. Tym samym organy samorz¹du notarial-
nego zgodnie z art. 11 ust. 1 u.o.s., które mieszcz¹ siê w pojêciu innego

32 Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.
33 Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm.
34 Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z pó�n. zm.
35 Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z pó�n. zm.
36 Dz.U. Nr 227, poz. 1658.
37 Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pó�n. zm.
38 Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 z pó�n. zm.
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podmiotu, o którym mowa w art. 1 ust. 2 u.o.s. powinny prowadziæ
rejestr i przekazywaæ z niego informacje o przypadkach nieuiszczenia
nale¿nej op³aty skarbowej od dokonanych czynno�ci urzêdowych. Infor-
macjê przekazuje siê tylko o przypadkach nieuiszczenia tej op³aty skar-
bowej.

4. Sposób poboru op³aty skarbowej
Nowa ustawa o op³acie skarbowej postanawia, ¿e p³aci siê j¹ gotówk¹

lub bezgotówkowo na rachunek organu podatkowego. To oznacza, ¿e
nie mo¿na ju¿ od 1 stycznia 2007 r. p³aciæ jej znakami op³aty skarbowej.
Okoliczno�æ za�, ¿e op³atê skarbow¹ uiszczono w formie zniesionych
znaków, przes¹dza³aby o nieskuteczno�ci tej czynno�ci. Rozwi¹zanie to
oceniæ nale¿y pozytywnie, gdy¿ uregulowany w przepisach dotychcza-
sowych sposób naklejania (regu³a) znaków op³aty skarbowej by³ praco-
ch³onny, czasoch³onny i przez to przestarza³y. Poza tym uniemo¿liwia³
uiszczanie tych op³at w formie elektronicznej. Inn¹ kwesti¹ jest to, czy
brak w nowej ustawie o op³acie skarbowej przepisów przej�ciowych
umo¿liwiaj¹cych wykorzystanie w bankach, kancelariach prawniczych
nagromadzonych zapasów znaków tej op³aty jest zgodny z art. 2 Kon-
stytucji RP.

4.1. Zasad¹ jest pobór op³aty skarbowej w drodze techniki zwanej
samoobliczeniem podatkowym, kiedy, podobnie jak w przypadku postê-
powania podatkowego z udzia³em p³atnika, zobowi¹zanie podatkowe
powstaje bez dokonania wymiaru podatkowego, a wiêc z mocy prawa.
Wówczas to podatnik sam ustala, czy i w jakim zakresie podlega obo-
wi¹zkowi podatkowemu, oblicza wysoko�æ zobowi¹zania podatkowego
(op³aty skarbowej) i dokonuje wp³aty na rzecz w³a�ciwego organu39.
Zastosowanie tej techniki w przypadku op³aty skarbowej, z uwagi na
nieskomplikowany przedmiot, z którym wi¹¿e siê obowi¹zek jej uiszcze-
nia, kwotowe stawki, brak odliczeñ, by³o jak najbardziej uzasadnione.

Jednak¿e ustawodawca dopu�ci³ mo¿liwo�æ wprowadzenia poboru
op³aty skarbowej w drodze inkasa, przy czym zarz¹dzenie o tym sposobie

39 R. M a s t a l s k i, Prawo podatkowe�, Warszawa 1996, s. 134.
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poboru mo¿e wydaæ rada gminy uchwa³¹. Wówczas akt ten powinien
wyznaczaæ inkasentów i okre�laæ wysoko�æ ich wynagrodzenia za in-
kaso. W zwi¹zku z tym uregulowaniem aktualne jest w tym zakresie
stanowisko zawarte w tezie wyroku NSA40, i¿ �nie budzi w¹tpliwo�ci
istnienie po stronie rady gminy uprawnienia do okre�lenia (wskazania)
inkasentów do dokonywania poboru podatku le�nego, rolnego i od nie-
ruchomo�ci od osób fizycznych, a tak¿e do ustalania ich wynagrodzenia,
natomiast rada ta nie posiada uprawnienia do na³o¿enia na wyznaczonych
inkasentów dodatkowego obowi¹zku sk³adania o�wiadczeñ o odpowie-
dzialno�ci materialnej oraz zastrze¿enia dla organu podatkowego mo¿li-
wo�ci za¿¹dania porêczenia finansowego i zastrze¿enia rygoru zmiany
inkasenta w przypadku niespe³nienia tych warunków. Uchwa³a w sprawie
zarz¹dzenia poboru podatków w drodze inkasa, okre�lenia inkasentów
oraz wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso jest aktem prawa miejscowego,
zawieraj¹cym przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce na terenie gminy. Nie
mo¿na przyj¹æ, i¿ jest ona adresowana wy³¹cznie do osób wyznaczonych
na inkasentów. Mieszkañcy gminy maj¹ prawo wiedzieæ, kto jest upo-
wa¿niony do pobierania podatków i w istocie uchwa³a do tych wszystkich
mieszkañców jest skierowana; nie jest ona aktem administracyjnym
skierowanym do indywidualnie oznaczonego podmiotu w konkretnej
sprawie, lecz aktem normatywnym skierowanym do nieokre�lonego z góry
krêgu osób, bez wzglêdu na to, jakiej faktycznie liczby tych osób bêdzie
dotyczy³a�.

Obowi¹zkiem organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz
podmiotów z art. 1 ust. 2 u.o.s. � a wiêc nie dotyczy on s¹dów, bo te
nie s¹ organami administracyjnymi � jest dokonywanie adnotacji o zap³acie
op³aty skarbowej, zwolnieniu lub wy³¹czeniu obowi¹zku zap³aty od
dokonanych przez nie czynno�ci urzêdowych, wydanych za�wiadczeñ
i zezwoleñ (pozwoleñ, koncesji). W zwi¹zku z powy¿szym powstaje
pytanie o konsekwencje prawne b³êdnej �decyzji� w zakresie zwolnienia
czy wy³¹czenia obowi¹zku oraz jej skutki prawne. Wydaje siê, ¿e skoro
organ ten nie wystêpuje tu w roli ani inkasenta, ani p³atnika, to tego rodzaju

40 Wyrok z dnia 26 pa�dziernika 2001 r., SA/Rz 1622/01, Finanse Komunalne 2002,
nr 2, s. 60.
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adnotacja nie wy³¹cza obowi¹zku zap³aty op³aty skarbowej, gdyby �de-
cyzja� organu by³a b³êdna, a w stosunku do osoby winnej mo¿na by³oby
wyci¹gn¹æ tylko konsekwencje dyscyplinarne, ale ju¿ nie karno-skarbo-
we.

4.2. Ustawa dopuszcza tak¿e zwrot op³aty skarbowej od:
� dokonania czynno�ci urzêdowej � je¿eli mimo jej zap³acenia czyn-

no�ci nie dokonano,
� wydania za�wiadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) � je¿eli

mimo niezap³acenia nie wydano za�wiadczenia lub zezwolenia (pozwo-
lenia, koncesji).

Nie jest jasne, dlaczego nie przewidziano zwrotu op³aty skarbowej od
z³o¿enia pe³nomocnictwa lub prokury, skoro obowi¹zek uiszczenia tej
op³aty nastêpuje z góry. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e op³atê wówczas uisz-
czon¹ mo¿na zawsze wykorzystaæ w innej sprawie, sk³adaj¹c inne pe³-
nomocnictwo, np. gdy poprzednie wypowiedziano przed z³o¿eniem pe³no-
mocnictwa w sprawie. Warunkiem jednak by³oby to, ¿e wp³aty dokonano
na imiê i nazwisko pe³nomocnika (prokurenta). Obowi¹zek w op³acie skar-
bowej ci¹¿y przecie¿ solidarnie na mocodawcy, pe³nomocniku, przedsiê-
biorcy lub prokurencie.

Obowi¹zuje przy tym wy³¹cznie tryb zwrotu na wniosek, za� po up³ywie
5 lat od dnia zap³aty op³aty skarbowej obowi¹zek jej zwrotu wygasa.
Oznacza³oby to, ¿e obowi¹zek zwrotu wyga�nie tak¿e wówczas, gdy
zezwolenie (pozwolenie, koncesja) zosta³oby uchylone po up³ywie 5 lat
od dnia uiszczenia op³aty.

Do zwrotu op³aty skarbowej stosuje siê odpowiednio przepisy art. 76
(zaliczenie z urzêdu na poczet zaleg³o�ci podatkowych), art. 76a (posta-
nowienie o zaliczeniu zwrotu op³aty), art. 77b (sposób zwrotu i dzieñ
zwrotu), art. 80 (wyga�niêcie prawa do zwrotu op³aty skarbowej) ustawy
z dnia 29 sierpnia 1999 r. � Ordynacja podatkowa41.

4.3.  W³a�ciwo�æ rzeczow¹ organów podatkowych w sprawach op³aty
skarbowej okre�lono w art. 12 ust. 1 u.o.s. Zgodnie z nim, organem tym
jest wójt lub burmistrz (prezydent miasta).

41 Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z pó�n. zm.
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 Z kolei organem w³a�ciwym miejscowo w sprawach op³aty skar-
bowej bêdzie:

� od dokonania czynno�ci urzêdowej, wydania za�wiadczenia oraz
zezwolenia (pozwolenia, koncesji) � organ w³a�ciwy ze wzglêdu na siedzibê
organu lub podmiotu, który dokona³ czynno�ci urzêdowej albo wyda³
za�wiadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesje),

� od z³o¿enia dokumentu stwierdzaj¹cego udzielenie pe³nomocnictwa
lub prokury oraz jego odpisu (wypisu, kopii) � organ w³a�ciwy ze wzglêdu
na miejsce z³o¿enia dokumentu.


