
W sprawie opłaty skarbowej 
 

 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  

z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm. ) przedmiotem tej opłaty, w sprawach indywidualnych 
z zakresu administracji publicznej, jest m.in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie 
zgłoszenia lub na wniosek oraz wydanie zaświadczenia na wniosek. Opłacie skarbowej 
podlega równieŜ złoŜenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (takŜe jego 
odpisu, wypisu lub kopii) w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu 
sądowym – art. 1 ustawy o opłacie skarbowej. 

Zatem, zgodnie z art. 1 w/w ustawy, opłatą skarbową nie są obciąŜone podania 
(Ŝądania, wnioski, odwołania) oraz załączniki do tych podań, a jedynie czynności urzędowe 
dokonywane na podstawie zgłoszenie lub na wniosek.  

Biorąc pod uwagę statutową działalność GUNB, naleŜy stwierdzić, Ŝe opłatę skarbową 
powinno pobierać się od następujących czynności: 

1. wydanie zaświadczenia o wpisie do CRUB – cześć II, przedmiot opłaty 
skarbowej: pozostałe zaświadczenia, stawka 17 zł – zob. wykaz przedmiotów 
opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, stanowiący załącznik do 
ustawy o opłacie skarbowej; 

2. wydanie duplikatów decyzji o wpisie do CRUB – część I, przedmiot opłaty 
skarbowej: wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub 
przyrzeczenia wydania zezwolenia  (pozwolenia, koncesji), stawka 24 zł – zob. 
załącznik do w/w ustawy; 

3. wydanie potwierdzenia za zgodność decyzji o wpisie do CRUB – część II, 
przedmiot opłaty skarbowej: poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, 
wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub 
samorządowej lub archiwum państwowe, od kaŜdej pełnej lub zaczętej 
stronicy, stawka 5 zł – zob. załącznik do przedmiotowej ustawy; 

4. złoŜenie pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym prowadzonym 
przed GINB – część IV, przedmiot opłaty skarbowej: dokument stwierdzający 
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od 
kaŜdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), stawka 17 zł, zob. załącznik j.w. 

Natomiast, kwestię organów właściwych do pobierania opłaty skarbowej reguluje 
przepis art. 12 w/w ustawy. Z ust. 1 powyŜszego przepisu wynika, Ŝe organem podatkowym 
właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Ponadto 
organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest od dokonania 
czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ 
podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności 
urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję) - art. 12 ust. 2 
pkt 1 cyt. ustawy.  

W związku z powyŜszym, organem podatkowym właściwym dla pobierania opłaty 
skarbowej od czynności urzędowych dokonywanych przez GINB jest Prezydent Miasta 
Stołecznego Warszawy. Opłatę skarbową naleŜy uiszczać poprzez wpłatę do kasy Urzędu 
Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Śródmieście lub teŜ na jego rachunek bankowy. 
Natomiast, w sytuacji złoŜenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz 
jego odpisu, wypisu lub kopii, organem podatkowym właściwym miejscowo do pobierania 
opłaty skarbowej jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złoŜenia dokumentu 
- art. 12 ust. 2 pkt 2 przedmiotowej ustawy. 


