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N ow e przepisy o opłacie skarbowej
(krótka in form acja)

Z dniem  19 stycznia 1958 r. weszły w życie nowe przepisy o opłacie 
skarbow ej. Zaw iera je: 1) ustaw a z dnia 13 grudnia 1957r. o opłacie skar
bowej (Dz.U. z 1958 r. N r 1, poz. 1), 2) rozporządzenie Rady M inistrów  
z dnia 28 grudnia 1957 r. w  spraw ie szczegółowego określenia przedm io
tów opłaty skarbow ej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty (Dz.U. 
z 1958 r. N r 1, poz. 3) i 3) zarządzenie M inistra Finansów z dnia 11 sty
cznia 1958 r. w  spraw ie pobierania i uiszczania opłaty skarbowej oraz 
prowadzenia rejestrów  opłaty  skarbowej (Mon. Pol. N r 3, poz. 12). Po
nadto w  zakresie opłaty  skarbowej obowiązują nadal przepisy zaw arte 
w  innych aktach praw nych, a w  szczególności przepisy: 1) art. 186 de
k re tu  z dnia 16 m aja 1946 r. o postępowaniu podatkowym  (Dz.U. z 1957 r. 
N r 7, poz. 25), 2) § 61, 62, 64 i 65 rozporządzenia M inistra Finansów  
z dnia 7 w rześnia 1951 r. w sprawie wykonania dekre tu  o zobowiąza
niach podatkow ych (Dz.U. N r 50, poz. 362 z późniejszymi zmianami), 3) 
przepisy zarządzenia M inistra Finansów z dnia 27 m aja 1952 r. w spraw ie 
ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych danin publicznych w 
trybie w ym iaru  doraźnego (Mon. Pol. N r A-51, poz. 695) oraz 4) zarzą
dzenie M inistra Finansów z dnia 19 lutego 1953 r. w sprawie ustalenia 
wzorów znaków podatkowych (Mon. Pol. N r 22, poz. 277).

U kład nowych przepisów o opłacie skarbowej, dzięki przyjętej w nich 
system atyce, jest bardziej przejrzysty  niż układ przepisów dotychczaso
wych. W szczególności ustaw a z dnia 13 grudnia 1957 r. zawiera ogólne 
przepisy z dziedziny opłaty  skarbowej oraz podstawowe zwolnienia od 
opłaty, rozporządzenie zaś Rady M inistrów określa szczegółowo przed
m ioty op łaty  skarbow ej, ustalając zarazem  wysokość staw ek opłaty  od 
poszczególnych przedm iotów opłaty oraz niektóre dalsze zwolnienia od 
opłaty, a zarządzenie M inistra Finansów norm uje głównie stronę tech
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niczną poboru opłaty. Stroną techniczną poboru opłaty zajm ują się także 
wspomniane wyżej przepisy rozporządzenia M inistra Finansów  z dnia 7 
września 1951 r., wydanego na podstawie dekretu  o zobowiązaniach po
datkowych, oraz przepisy zarządzenia M inistra Finansów  z dnia 27 m aja 
1952 r., wydanego na podstawie dekretu  o postępow aniu podatkowym. 
Ta okoliczność, że ncrm y dotyczące poboru opłaty zaw arte są nie w  jed
nym, lecz w kilku aktach praw nych, stw arza nieraz pewne niedogodnoś
ci w praktycznym  ich stosowaniu. Znajduje to jednak  uzasadnienie w 
ogólnych kryteriach przyjętych przy podziale całokształtu naszego usta
wodawstwa o daninach publicznych na określone człony, a m ianowicie: 
na dziedzinę zobowiązań podatkowych wspólną dla wszystkich podatków 
i opłat, na odrębne ak ty  praw ne zawierające norm y praw a m aterialnego 
dla każdej daniny z w yjątkiem  tych norm, k tóre zostały już objęte dzie
dziną zobowiązań podatkowych, oraz na wspólne dla w szystkich danin 
(podatków i opłat) dziedziny praw a form alnego (postępowania podatko
wego), praw a egzekucyjnego i praw a karnego skarbowego.

Jeśli chodzi o  stronę m erytoryczną nowych przepisów o opłacie, w 
szczególności przepisów ustawy, to zaw ierają one ogólne ram owe zasady 
określające przedm iot opłaty  oraz górne granice staw ek opłaty w  posz
czególnych grupach przedm iotów opłaty skarbowej. Szczegółowe dyspo
zycje w tym  zakresie określa, według ustawy, Rada M inistrów  w drodze 
rozporządzenia. Rady narodowe powiatu (miasta) upoważnione są do ob
niżania lub podwyższania staw ek opłaty o 10%, podwyższenie jednak 
opłaty  nie może przekraczać górnych ustawowych staw ek opłaty. Ponad
to ustawa norm uje spraw y dotyczące: ’

1) obowiązku podatkowego. W szczególności ustaw a określa osoby, 
na których ciąży obowiązek uiszczenia opłaty; m.i. jednostki 
uspołecznione m ają także obowiązek uiszczania opłaty  od nie
których zezwoleń oraz za inform acje adresowe uzyskiw ane od 
organów MO (5 zł), jak  też za inform acje udzielane przez Biuro 
Adresowe Kom endy Głównej MO (10 zł);

2) powstania obowiązku uiszczenia opłaty;

3) zasadniczych zwolnień od opłaty; zwolnienia te  dotyczą m.i. 
podań, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw;

4) obowiązku poboru opłaty; w szczególności ustaw a określa oso
by, na których ciąży obowiązek obliczenia i pobrania opłaty;

5) obowiązku sprawdzenia prawidłowości poboru opłaty. Obowią
zek ten spoczywa m.i. na pracow nikach jednostek uspołecznio
nych w stosunku do podlegających opłacie pism  stw ierdzają-
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cych czynności cywilnoprawne, a przedstaw ianych tym  p ra
cownikom w związku z załatw ianym i przez nich sprawami; 
przyjąć przy tym  należy, że za niewykonanie tego obowiązku 
i załatw ienie spraw y m im o brakującej opłaty pracownicy od
pow iadają tak, jak  za niewykonanie lub zaniedbanie swych 
obowiązków służbowych związanych z ich stanowiskiem pracy;

6) zw rotu pobranej opłaty;
7) niepobierania opłaty  skarbow ej od podań i zaświadczeń, jeżeli 

podlegają one opłatom specjalnym.

Jeśli chodzi o rozporządzenie Rady M inistrów, to rozporządzenie to — 
wzorem ustaw y — wym ienia 5 grup przedmiotów podlegających opłacie, 
a mianowicie:

1) podania i załączniki do podań wnoszone do organów władzy i ad
m inistracji państw ow ej,

2) czynności urzędowe,
3) świadectwa,
4) zezwolenia podejmowane bądź wydawane na wniosek osób zainte

resow anych przez organy władzy i adm inistracji państw owej,
5) pisma stw ierdzające określone czynności cywilnoprawne, a w  szcze

gólności rachunki, weksle, przekazy, pełnomocnictwa, poręczenia, 
ustanow ienie hipotek, dokum enty przewozowe oraz umowy m ają t
kowe małżeńskie.

Rozporządzenie poświęca każdej z tych pięciu grup przedmiotów opła
ty  odrębny kolejny  rozdział (od i  do V), określając szczegółowo dany 
przedm iot opłaty, stawkę opłaty oraz zwolnienia w danym  przedmiocie 
opłaty. Z przyjętego układu wynika, że np. w spraw ach dotyczących 
zakresu działania urzędów stanu cywilnego aktualne są cztery pierwsze 
rozdziały w  zależności od tego, czy chodzi o  podania wnoszone do tych 
urzędów, czy też o ich czynności urzędowe, bądź też o zaświadczenia lub 
zezwolenia w ydaw ane przez te  urzędy.

Podkreślić przy tym  należy, że w  zakresie pcdań, zaświadczeń i  ze
zwoleń utrzym ano dotychczasową zasadę, i przedm iotem  opłaty skarbo
wej jest z reguły  każde podanie wnoszone do organów władzy lub adm i
n istracji państw owej oraz każde zaświadczenie łub zezwolenie wydane 
przez te  organy. Dlatego również i  nowe przepisy (sama ustaw a i rozpo
rządzenie), podobnie jak dotychczasowe, przew idują ze względów spo
łecznych i gospodarczych cały szereg zwolnień od opłaty, a zwłaszcza 
podań dotyczących określonego rodzaju spraw, a także niektórych za
świadczeń i zezwoleń.
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W myśl przepisów ustaw y opłatę skarbową pobiera się także od podań 
wnoszonych do przedsiębiorstw  i insty tucji państwowych oraz organi
zacji społecznych i zawodowych, jak  też od w ydaw anych przez nie za
świadczeń oraz zezwoleń, jeżeli te przedsiębiorstwa, insty tucje  i organi
zacje wykonują czynności organów adm inistracji państw owej (np. od 
zezwoleń w ydaw anych przez Narodowy Bank Polski w  zakresie przepisów 
dewizowych lub przez Polski Monopol Loteryjny w zakresie urządzania 
loterii fantowych).

Stawki opłaty skarbowej cd podań, za świadectwa i zezwolenia są 
zróżnicowane w zależności od rodzaju sprawy, jakiego dotyczy podanie, 
świadectwo czy zezwolenie. Rozporządzenie wym ienia wysokość opłaty 
dla poszczególnego rodzaju spraw, określając zarazem tzw. staw kę pod
stawową. Staw ka „podstawowa” od podania (§ 1 ust. 1 p k t 9) wynosi 
10 zł, za świadectwo (§ 14) — 10 zł i za zezwolenie (§ 33) —  20 zł. Tę 
podstawową stawkę opłaty  stosuje się wówczas, gdy dla danego podania, 
świadectwa czy zezwolenia, k tóre dotyczą określonego rodzaju  sprawy, 
nie jest przewidziana w rozporządzeniu stawka szczególna.

Jeżeli więc trzeba ustalić obowiązującą stawkę opłaty od wnoszonego 
podania lub za świadectwo czy zezwolenie, o którego wydanie zaintereso
w any ubiega się — to, praktycznie biorąc, trzeba najpierw  sprawdzić, czy 
podanie, świadectwo lub zezwolenie (ze względu na rodzaj sprawy) nie 
korzysta ze zwolnienia cd cpłaty, a następnie, czy rozporządzenie nie 
przewiduje stawki szczególnej dla tego rodzaju sprawy. Jeżeli spraw dze
nie wypadnie negatyw nie, stosuje się stawkę podstawową w wysokości 
wyżej podanej.

Podaniami, które podlegają opłacie, są również środki odwoławcze 
i inne środki praw ne przewidziane w przepisacłvo postępowaniu adm ini
stracyjnym  (Dz. U. z 1928 r. Nr 36, poz. 34) lub podatkowym. Środkami 
odwoławczymi są cd wołania i zażalenia, a do innych środków  praw nych 
należałoby zaliczyć wnioski o wznowienie postępowania. Natom iast wolne 
są od opłaty pcdania, których przedm iotem  są zażalenia i skarg i na czyn
ności organów władzy i adm inistracji państwowej, jak również zawiado
mienia o naruszeniu praworządności.

Tryb postępowania z podaniami, od których nie uiszczono należnej 
opłaty, norm ują przepisy § 11 zarządzenia M inistra Finansów z dnia 11 
stycznia 1958 r. Analogiczny w zasadzie try b  postępowania przew idują 
także przepisy art. 186 dekretu  o postępowaniu podatkowym.

Dodać należy, że utrzym any został dotychczasowy przepis stanowiący, 
iż „nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań wno
szone do organów władzy i adm inistracji państwowej oraz w ydaw ane
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przez nie świadectwa, o ile z mocy odrębnych przepisów praw nych pod
legają opłatom  na rzecz Państw a (opłaty specjalne) lub są na mocy tych 
przepisów od tych opłat zwolnione”. Typowym przykładem  są tu opłaty  
sądowe pobierane z mocy przepisów o kosztach sądowych. O płaty sądowe 
są więc w  rozum ieniu przepisów o opłacie skarbowej opłatam i specjal
nymi. D latego też nie podlegają opłacie skarbowej podania i wnioski 
składane do sądów (będących organam i władzy państwowej) oraz w yda
w ane przez nie zaświadczenia (wypisy, odpisy, wyciągi i inne dokum enty 
w ydaw ane na wniosek na podstawie akt), gdyż są one przedm iotem  opłat 
sądowych z mocy przepisów szczególnych, tj. przepisów o kosztach są
dowych. Ponieważ jednak nie są przedm iotem  opłat sądowych np. po
tw ierdzenia odbioru podań, to potwierdzenia takie, w ydaw ane w postępo
w aniu sądowym, traktow ane są w  ram ach przepisów o opłacie skarbowej 
jako zaświadczenia, k tóre podlegają opłacie skarbowej, i to w wysokości 
2 zł (§ 13 rozp.; per. także art. 112 przep. o koszt. sąd.).

Inaczej niż w postępowaniu sądowym przedstaw ia się spraw a opłaty 
skarbowej od zaświadczeń (dokumentów) wydawanych przez państwowe 
biura notarialne (notariuszy). Biura te nie są organam i władzy lub ad
m inistracji państwowej i dlatego podlegają opłacie skarbowej wydaw ane 
przez notariuszy zaświadczenia, a w szczególności poświadczenia zgod
ności z oryginałem  odpisów lub wyciągów. Opłacie skarbowej podlegają 
także wypisy aktów  notarialnych. Dokum enty te podlegają z mocy od
rębnych przepisów także opłatom notarialnym . Oznacza to, że dokum enty 
te podlegają zarówno opłacie skarbowej, jak i opłatom notarialnym .

W edług nowych przepisów pobiera się cp łatę skarbow ą także za 
sporządzone przez tłum acza przysięgłego zaświadczenia o zgodności odpisu 
tłum aczenia albo odpisu pisma sporządzonego w języku obcym. Należy 
przypomnieć, że zaświadczenia tłum aczy przysięgłych nie podlegały opła
cie skarbow ej według przepisów dotychczasowych.

Co się tyczy opłaty cd pełnomocnictwa, to opłata ta została u trzym a
na, jednakże zakres jej został w porównaniu z dotychczasowymi przepi
sami ograniczony. Dotychczas przedm iotem  opłaty było każde pełno
mocnictwo, co pociągało za sobą konieczność ustanowienia od tej zasady 
całego szeregu wyjątków. Obecnie przedm iotem  opłaty są tylko dwie 
grupy pełnomocnictw, a mianowicie:

1 ) pełnomocnictwa ogólne, pełnomocnictwa sporządzone w form ie no
tarialnej lub notarialnie uw ierzytelnione (opłata 100  zł) oraz

2) pełnomocnictwa szczególne udzielane osobie trudniącej się zastęp
stwem  (opłata 25 zł).
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Odpis pełnomocnictwa zaświadczony bądź urzędowo, bądź przez mo
codawcę lub pełnom ocnika podlega opłacie jak  oryginał.

Na równi z pełnomocnictwem trak tu je  się protokół zastępujący pełno
mocnictwo.

Pełnomocnictwo szczególne nie sporządzone w form ie notarialnej lub  
notarialnie nie uwierzytelnione jest przedm iotem  opłaty skarbow ej tylko 
wówczas, gdy zostało udzielone osobie trudniącej się zastępstw em  (np. 
adwokatowi). Jeżeli zatem pełnomocnictwo takie zostało udzielone innej 
osobie, nie podlega ono w  ogóle opłacie. Z tego względu nie podlega 
opłacie np. pełnomocnictwo udzielone przez pracodawcę swem u pracow 
nikowi, gdyż pracow nika związanego z pracodawcą umową o pracę i dzia
łającego w ram ach tej umowy nie trak tu je  się jako osoby trudniącej się 
zawodowo zastępstwem.

Od opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane dalszemu 
pełnomocnikowi (substytucje) oraz pełnomocnictwa w postępow aniu są
dowym, w którym  mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądo
wych, jak  również pełnomocnictwa udzielane przez uspołecznione zakłady 
pracy lub organizacje społeczne radcom praw nym  pozostającym  w sto
sunku do nich na podstawie umowy zlecenia (pełnomocnictwa udzielane 
radcom praw nym , których wiąże umowa o pracę, w ogóle nie są przed
m iotem  opłaty). Wolne są także od opłaty, tak  jak dotychczas, pełno
mocnictwa w spraw ach karnych i dyscyplinarnych, alim entacyjnych, 
opieki i przysposobienia oraz w spraw ach ubezpieczenia społecznego, 
zaopatrzenia rentowego i niektórych innych (art. 4 ustawy).

Jeśli chodzi o sposób uiszczania opłaty skarbowej, to stosownie do 
zarządzenia M inistra Finansów z dnia 11 stycznia 1958 r. oraz zgodnie 
z przepisam i wydanym i na podstawie dekretu o zobowiązaniach podatko
wych opłatę skarbową do wysokości 300 zł uiszcza się znaczkam i skarbo
wymi. Uiszczający opłatę znaczkami naklejają  znaczki na podaniu, nie 
mogą jednak sami tych znaczków kasować na podaniu. N atom iast uisz
czający opłatę od pełnomocnictwa nak lejają  znaczki opłaty  na pełno
mocnictwie i sami je  kasują. Skasowanie znaczków następuje  przez 
opatrzenie ich datą skasowania oraz nazwiskiem lub firm ą pracodawcy 
bądź pełnomocnika.

Inform acja niniejsza ogranicza się do zwrócenia uwagi na ukazanie 
się nowych przepisów o opłacie skarbowej z podaniem niektórych danych 
ogólnych, a także pewnych szczegółów z zakresu podań, zaświadczeń 
i pełnomocnictw. Zadaniem  tej inform acji nie jest dokładne omówienie 
oraz analiza nowych przepisów o opłacie skarbowej. Omówienie takie 
wymagałoby ram  obszerniejszego artykułu.


