Druk nr 1663
Warszawa, 17 kwietnia 2007 r.
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
V kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM 10-39-07
Pan
Marek Jurek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o zmianie ustawy o opłacie skarbowej
wraz z projektem aktu wykonawczego.

W załączeniu przedstawiam także opinię
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

dotyczącą

zgodności

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister
Finansów.

(-) Jarosław Kaczyński

Projekt
USTAWA
z dnia..................................
o zmianie ustawy o opłacie skarbowej
Art. 1. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr
225, poz. 1635) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. 1. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek.
2. Rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej
w drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów oraz określić
wysokość wynagrodzenia za inkaso.
3. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz
podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, dokonują
adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej,
zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty.
4. Adnotacji, o której mowa w ust. 3, nie dokonuje się,
w przypadku gdy dokonanie czynności urzędowej,
wydanie zaświadczenia lub zezwolenia nie podlega
opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. e
lub art. 3.
5. Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy oraz
rzecznik patentowy mogą składać w sądzie, organie
administracji rządowej lub samorządowej albo podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2, uwierzytelnioną przez siebie kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu
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lub kopii. Sąd, organ administracji rządowej lub samorządowej albo podmiot, o którym mowa w art. 1
ust. 2, może, w razie wątpliwości, żądać przedłożenia
oryginału dowodu zapłaty.”;
2) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych
określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób potwierdzania przez organy administracji
rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których
mowa w art. 1 ust. 2, zapłaty opłaty skarbowej,
zwolnienia od niej lub wyłączenia obowiązku jej
zapłaty, w szczególności przez określenie:
a) dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej,
b) sposobu sporządzania adnotacji potwierdzających
zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub
wyłączenie obowiązku jej zapłaty,
2) sposób dokonywania zwrotu opłaty skarbowej oraz
tryb

przekazywania

organom

podatkowym

dokumentów niezbędnych do dokonania jej zwrotu
– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności
postępowania

podatkowego,

a

także

zapewnienia

kontroli zapłaty opłaty skarbowej.”.

Art. 2. 1.

Do dnia 31 grudnia 2007 r. zapłata opłaty skarbowej może być

dokonywana także nabytymi i niewykorzystanymi przed dniem 1 stycznia 2007 r.
znakami opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości, których wzór został określony w
przepisach obowiązujących od dnia 1 lutego 1995 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
2.

Znaki opłaty skarbowej nakleja się na składanym wniosku

o dokonanie czynności urzędowej albo na dokumencie zgłoszenia, na składanym
wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, albo na składanym dokumencie
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stwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego wypisie, odpisie lub
kopii.
3.

Znaki opłaty skarbowej kasują upoważnieni pracownicy organów

administracji rządowej i samorządowej, podmiotów wykonujących zadania z zakresu
administracji publicznej oraz sądów. Znaki opłaty skarbowej kasuje się przez przekreślenie ich na krzyż, a obok znaków kasujący wpisuje datę skasowania, sumę, na którą
znaki skasowano, oraz składa podpis z podaniem imienia i nazwiska.
Art. 3. Jeżeli opłata skarbowa uiszczona w sposób określony w art. 2 jest
niższa od należnej, zapłaty kwoty stanowiącej różnicę między kwotą należnej opłaty a
zapłaconą znakami opłaty skarbowej dokonuje się w sposób określony w art. 8 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą.
Art. 4. W przypadku gdy zapłata opłaty skarbowej następuje wyłącznie
znakami opłaty skarbowej albo w sposób określony w art. 3, organ administracji
rządowej i samorządowej albo podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, dokonując czynności urzędowej, w wyniku której
wydawany jest dokument, wydając zaświadczenie lub zezwolenie, na wydawanym
dokumencie zamieszcza adnotację określającą wysokość opłaty skarbowej, z uwzględnieniem sposobu jej uiszczenia, potwierdzoną pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby
dokonującej adnotacji z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.
Art. 5.

Do dnia 31 grudnia 2007 r. zapłaty opłaty skarbowej w sposób

określony w art. 2 i 3 mogą dokonywać także podmioty, o których mowa w art. 61 § 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.
60, z późn. zm.1)).
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85,
poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104,
poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635.
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Art. 6. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ustawy, o której
mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 10 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie
dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Regulacje dotyczące opłaty skarbowej obowiązujące do dnia 31 grudnia 2006 r.
przewidywały trzy sposoby zapłaty opłaty skarbowej, tj. gotówką, bezgotówkowo lub
znakami opłaty skarbowej i urzędowymi blankietami wekslowymi. Obowiązująca regulacja,
tj. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), która
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., przewiduje jedynie zapłatę gotówką oraz w formie
bezgotówkowej, a zatem eliminuje zapłatę opłaty skarbowej przez użycie znaków tej opłaty, z
wyjątkiem przypadków, gdy wszczęcie sprawy, w wyniku której ma być wykonana czynność
podlegająca opłacie skarbowej, albo sporządzenie dokumentu pełnomocnictwa nastąpiło do
dnia 31 grudnia 2006 r. W efekcie wprowadzenia tych zmian wiele podmiotów zarówno osób
fizycznych, jak i przedsiębiorców nie mogło wykorzystać zakupionych znaków opłaty
skarbowej we wskazanym terminie, jak również nie miało możliwości dokonania ich zwrotu.
Biorąc pod uwagę poniesione przez podatników koszty związane z zakupem znaków opłaty
skarbowej, a także fakt, że wpływy z ich sprzedaży zasiliły budżety właściwych gmin,
zasadne jest umożliwienie podatnikom ich wykorzystania. Przewiduje się, że zapłata opłaty
skarbowej znakami opłaty skarbowej będzie możliwa do końca 2007 r. Zapłaty opłaty
skarbowej będzie można dokonywać znakami tej opłaty, których wzór został określony w
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 7, poz. 33, z późn. zm. ), w
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wzorów znaków
opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych oraz warunków ich wymiany (Dz. U.
Nr 106, poz. 1209), w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie
sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów
tej opłaty (Dz. U. Nr 110, poz. 1176, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie sposobu zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 137,
poz. 975). Wymienione wyżej rozporządzenia określały nominały znaków opłaty skarbowej,
uwzględniające denominację złotego, która nastąpiła dnia 1 stycznia 1995 r., i znaki o tych
nominałach mogły być wykorzystywane do końca 2006 r.
W projekcie przewiduje się także doprecyzowanie przepisów dotyczących sposobu płatności
opłaty skarbowej. Treść przepisu art. 8 ust. 1 proponuje się dostosować do rozwiązań
przyjętych w innych regulacjach dotyczących należności podatkowych, ponieważ przepis ten
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w obowiązującym brzmieniu, przewidując możliwość dokonania zapłaty na rachunek organu
podatkowego wyłącznie w formie bezgotówkowej, powoduje, że niektóre banki odmawiają
przyjmowania wpłat w formie gotówkowej.
Zmiana przepisu art. 8 ust. 3 zmierza do objęcia obowiązkiem adnotacyjnym wszystkich
przedmiotów opłaty skarbowej, w tym pełnomocnictw.
Dodanie ust. 4 w art. 8 ma na celu wyłączenie obowiązku dokonywania adnotacji,
w przypadku gdy dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia nie
podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. e lub art. 3 ustawy i zmniejszy
tym samym obowiązki organów administracji publicznej w tym zakresie, w przypadku gdy
sporządzenie adnotacji jest technicznie utrudnione (np. musiałoby być dokonane na
zafoliowanym dokumencie) lub z innych przyczyn zbędne.
Przepisem art. 8 ust. 5 wprowadzono wyjątek od zasady dokumentowania faktu dokonania
zapłaty opłaty skarbowej oryginałem dowodu zapłaty i dopuszczono możliwość składania
przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego
uwierzytelnionej przez nich kopii dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu
stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub
kopii. Jednocześnie, w razie wątpliwości, są oni zobowiązani do przedłożenia oryginału
dowodu zapłaty.
Zmiana brzmienia przepisu art. 10, zawierającego upoważnienie do wydania aktu
wykonawczego ma charakter formalny. Zakres upoważnienia nie ulega zmianie.
Biorąc pod uwagę różnice między wysokościami stawek opłaty skarbowej określonych w
załączniku do ustawy o opłacie skarbowej oraz nominałami znaków opłaty skarbowej, w
przypadkach, w których opłata skarbowa uiszczona znakami tej opłaty jest niższa od należnej,
dopuszczono możliwość dopłacenia brakującej opłaty skarbowej gotówką, bezgotówkowo lub
u inkasenta. Do powyższego sposobu zapłaty opłaty skarbowej został dostosowany
obowiązek adnotacyjny (art. 3 i 4 projektu).
Art. 5 przewiduje umożliwienie wykorzystania znaków opłaty skarbowej również przez
przedsiębiorców.
Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że celem regulacji jest złagodzenie negatywnych
skutków społecznych i gospodarczych przez umożliwienie wykorzystania znaków opłaty
skarbowej zgromadzonych przez podatników, proponuje się, stosownie do przepisu art. 4 ust.
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2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, z późn. zm.), aby projektowana ustawa weszła
w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Nie będzie to naruszało zasady demokratycznego państwa prawa.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1.

Cel wprowadzenia ustawy
Projekt ma na celu umożliwienie podatnikom dokonywania do dnia 31 grudnia 2007 r.
zapłaty opłaty skarbowej przez użycie będących w ich posiadaniu znaków opłaty
skarbowej.
Skala problemu jest niemożliwa do precyzyjnego oszacowania. Aby ją dokładnie
określić, należałoby zebrać informacje od wszystkich potencjalnych posiadaczy tych
znaków (osób fizycznych, przedsiębiorców itd.). Na podstawie informacji uzyskanych od
generalnego dystrybutora znaków wartościowych o ilości sprzedanych znaków opłaty
skarbowej, nie jest możliwe określenie ile z zakupionych znaków nie zostało
wykorzystanych, zwłaszcza, że projektowana regulacja będzie dotyczyć będzie zapłaty
znakami opłaty skarbowej nabytymi w okresie ostatnich 12 lat.

2.

Konsultacje społeczne
W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych tekst projektu ustawy został przekazany
Krajowej Radzie Doradców Podatkowych, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej
Radzie Radców Prawnych, Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Konfederacji
Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Polskiej Radzie Biznesu, Związkowi Banków
Polskich, Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, jak również
organizacjom samorządowym.
W trakcie konsultacji społecznych uwagi zgłosił tylko Związek Banków Polskich. Uwagi
te dotyczyły ewentualnego dopuszczenia możliwości zwrotu niewykorzystanych znaków
opłaty skarbowej, przywrócenia zwolnienia od opłaty skarbowej dla pełnomocnictw
udzielanych dalszym pełnomocnikom (substytucji), przedłużenia okresu, w którym będą
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mogły być wykorzystywane znaki opłaty skarbowej. Uwagi nie zostały uwzględnione,
gdyż zakres nowelizacji jest bardzo wąski i ma na celu jak najszybsze umożliwienie wykorzystania pozostających w obrocie znaków opłaty skarbowej. Przewidziany w projekcie termin wykorzystania znaków opłaty skarbowej wydaje się wystarczający.
Tekst projektu ustawy został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
i podmioty zajmujące się działalnością lobbingową nie zgłosiły zainteresowania pracami
nad projektem.
Projekt ustawy uzyskał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego.
3.

Zakres oceny skutków regulacji
Ze względu na fakt, że wejście w życie ustawy nie spowoduje kosztów dla budżetu
państwa oraz nie wywoła szerszych skutków społeczno-ekonomicznych, nie jest
konieczne przygotowanie pogłębionej analizy w tym zakresie.

4.

Skutki wprowadzenia regulacji:
1) wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety
jednostek samorządu terytorialnego
Wdrożenie projektowanych zmian ustawy nie spowoduje ujemnych skutków
finansowych dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
2) wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowana ustawa nie zawiera przepisów, które mogą mieć wpływ na rynek
pracy,
3) wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość
Projektowana

ustawa

nie

zawiera

przepisów,

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,
4) wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny

które

mogą

wpływać

na
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Projekt ustawy nie zawiera przepisów mających wpływ na sytuację i rozwój regionów.
5.

Ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej
Zgodnie z opinią wydaną przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej problematyka
regulowana projektowaną ustawą nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia
w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,
poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr ........., poz. ..........) zarządza się, co następuje.
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) dokumentowanie zapłaty opłaty skarbowej;
2) sposób sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie
od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty;
3) sposób dokonywania zwrotu opłaty skarbowej oraz tryb przekazywania organom
podatkowym dokumentów niezbędnych do dokonania jej zwrotu.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) organie - rozumie się przez to organ administracji rządowej lub samorządowej,
a także podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej, zwanej dalej „ustawą”;
2) wniosku - rozumie się przez to podanie lub protokół stwierdzający wniesienie podania
albo podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego sporządzonego
i doręczonego zgodnie z odrębnymi przepisami;
3) zgłoszeniu - rozumie się przez to zgłoszenie lub protokół stwierdzający dokonanie
zgłoszenia albo zgłoszenie dokonane w formie dokumentu elektronicznego
sporządzonego i doręczonego zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) pełnomocnictwie - rozumie się przez to dokument stwierdzający udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię;
5) uwierzytelnionej kopii dowodu zapłaty – rozumie się przez to uwierzytelnioną przez
adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego kopię
dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
§ 3. 1. Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest
dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, w tym elektroniczne potwierdzenie
zapłaty, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili
powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy,
z zastrzeżeniem ust. 2.

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać
zwrócony, po uprzednim zamieszeniu na jego odwrocie informacji określającej przedmiot
opłaty skarbowej, kwotę uiszczonej opłaty, datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku
lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej informację z podaniem
imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Informacja taka powinna być zamieszczona także
na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem, że zamiast daty dokonania
zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa należy określić datę wpłaty i numer
pokwitowania lub numer rachunku bankowego, na który wpłaty dokonano. Zamiast
informacji na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie do akt sprawy może być załączona,
poświadczona przez organ za zgodność z oryginałem, kopia dowodu zapłaty.
§ 4. 1. Wydając wnioskodawcy lub składającemu zgłoszenie dokument potwierdzający
dokonanie czynności urzędowej, zaświadczenie lub zezwolenie, organ zamieszcza na nim
adnotację, potwierdzoną pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji z
podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, w której:
1) w przypadku, gdy dokonano zapłaty opłaty skarbowej - określa wysokość uiszczonej
opłaty, datę wpłaty oraz numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego urzędu
gminy (miasta);
2) w przypadku, gdy przepisy szczególne dopuszczają możliwość rozpatrzenia wniosku mimo
nieuiszczenia należnej opłaty - określa podstawę prawną jej niepobrania;
3) w przypadku, gdy czynność urzędowa, zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie,
koncesja) nie podlegają opłacie skarbowej lub są od niej zwolnione - określa podstawę
prawną wyłączenia lub zwolnienia.
2. W przypadku odpisów aktu stanu cywilnego wydawanych na druku wielojęzycznym,
zgodnie z Konwencją Nr 16 sporządzoną w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotyczącą
wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 166, poz. 1735), który nie przewiduje miejsca na adnotację dotyczącą opłaty
skarbowej, adnotację, o której mowa w ust. 1, uzupełnioną o informację określającą
przedmiot opłaty skarbowej, organ zamieszcza na dołączonej do odpisu dodatkowej stronie.
§ 5. 1. Jeżeli w wyniku dokonania czynności urzędowej nie jest wydawany dokument,
adnotację, o której mowa w § 4 ust. 1, organ zamieszcza na wniosku albo na zgłoszeniu.
2. Jeżeli pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej lub jest od niej zwolnione,
adnotację, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, organ zamieszcza na złożonym pełnomocnictwie.
§ 6. 1. W przypadku złożenia wniosku o zwrot opłaty skarbowej, o którym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy, przed wydaniem decyzji w sprawie zwrotu tej opłaty, organ podatkowy wzywa
organ, do którego złożono wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia
lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub do którego złożono zgłoszenie, na podstawie
którego miała być dokonana czynność urzędowa, albo któremu wniosek taki lub zgłoszenie
przekazano, a który nie dokonał czynności urzędowej, nie wydał zaświadczenia lub
zezwolenia (pozwolenia, koncesji), do przekazania:
1) wniosku lub zgłoszenia, albo ich poświadczonych kopii;
2) uwierzytelnionej kopii dowodu zapłaty albo dowodu zapłaty opłaty skarbowej, albo
poświadczonej przez organ za zgodność z oryginałem, zgodnie z § 3 ust. 2, kopii
dowodu zapłaty tej opłaty.
2. Jeżeli wniosek o zwrot opłaty skarbowej złożono w organie, który nie dokonał
czynności urzędowej, nie wydał zaświadczenia lub zezwolenia, organ przesyłając wniosek
organowi podatkowemu załącza dokumenty, o których mowa w ust. 1.
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3. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 1, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej
ciążył solidarnie na osobach lub jednostkach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy, decyzję
o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot
opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji
o zwrocie.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Minister Finansów

UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia jest konsekwencją zmian w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), wprowadzonych ustawą z dnia ... o zmianie
ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr ..., poz. ...). Projekt ten w znacznej części zawiera
regulacje analogiczne jak w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej
zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804).
W projekcie określono sposób potwierdzania przez organy administracji rządowej
i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej,
zapłaty opłaty skarbowej, zwolnienia od niej lub wyłączenia obowiązku jej zapłaty, w
szczególności przez określenie sposobu dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz
sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub
wyłączenie obowiązku jej zapłaty. Projekt określa także sposób dokonywania zwrotu opłaty
skarbowej oraz tryb przekazywania organom podatkowym dokumentów niezbędnych do
dokonania jej zwrotu.
W celu wyeliminowania wątpliwości, jakie mają organy stosujące przepisy o opłacie
skarbowej, doprecyzowano, iż dowód zapłaty opłaty skarbowej może mieć również formę
elektronicznego potwierdzenia zapłaty. Jednocześnie umożliwiono podatnikom przedkładanie
dowodu zapłaty opłaty skarbowej w terminie do trzech dni od chwili powstania obowiązku jej
zapłaty (§ 3 ust. 1 projektu).
Uregulowano istniejącą praktykę, zgodnie z którą w przypadku odpisów aktu stanu cywilnego
wydawanych na druku wielojęzycznym, zgodnie z Konwencją Nr 16 sporządzoną w Wiedniu
dnia 8 września 1976 r. dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów
stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735), którego druk nie przewiduje miejsca na
opłatę skarbową, adnotację, o której mowa w ust. 1, organ zamieszcza na dołączonej do
odpisu dodatkowej stronie, która na potrzeby opłaty skarbowej stanowi integralną część tego
zaświadczenia (§ 4 ust. 1 projektu).

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
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I. Cel wprowadzenia rozporządzenia
Projekt rozporządzenia jest konsekwencją wchodzących w życie od dnia ... zmian w ustawie z
dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) i ma na celu
wypełnienie dyspozycji zawartej w art. 10 ww. ustawy.
II. Konsultacje społeczne
W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych tekst projektu rozporządzenia zostanie
przekazany Krajowej Radzie Doradców Podatkowych, Naczelnej Radzie Adwokackiej,
Krajowej Radzie Radców Prawnych, Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej
Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Polskiej Radzie Biznesu, Związkowi
Banków Polskich, Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, jak również
organizacjom samorządowym.
Ponadto tekst projektu rozporządzenia zostanie opublikowany na stronie internetowej
Ministerstwa Finansów.
III. Zakres oceny skutków regulacji
Ze względu na to, iż wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje kosztów dla budżetu
państwa, jak również budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz nie wywołuje
skutków społeczno – ekonomicznych nie jest konieczne przygotowanie pogłębionej analizy.
IV. Skutki wprowadzenia regulacji:
1. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego
Wdrożenie projektu rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych
dla budżetu państwa oraz nie będzie miało wpływu na dochody jednostek samorządu
terytorialnego.
2. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów, które mogą mieć wpływ na
rynek pracy.
3. Wpływ regulacji na przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na przedsiębiorczość, w tym
na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość
Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów, które mogą wpływać
na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.
5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów mających wpływ na sytuację i
rozwój regionów.
V. Wstępna ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej:
Problematyka regulowana projektowanym rozporządzeniem nie jest objęta prawem Unii
Europejskiej.
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