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Sprawa Zwrot opłaty skarbowej 

 

Podstawa Prawna 

Art. 9 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 

Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)  

§ 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty 

opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) 

Art. 72, 73 i 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) 

Miejsce załatwienia sprawy 

Urząd Gminy Bierzwnik 

ul. Kopernika 2 

73-240 Bierzwnik 

pok. Nr 4 

Jednostka odpowiedzialna 

Referat Finansów i Budżetu  

Stanowisko ds. wymiaru podatków 

Stanowisko ds. windykacji należności  

Tel.: 664 012 093lub 95 7680130 

Wymagane dokumenty 

 Wniosek o zwrot opłaty skarbowej (wzór wniosku do ewentualnego 

wykorzystania stanowi załącznik do niniejszej procedury) jest składany do 

Wydziału Podatków i Opłat za pośrednictwem organu administracji publicznej 

załatwiającego sprawę, w związku z którą wniesiono opłatę skarbową. 

 Wniosek o zwrot nadpłaty opłaty skarbowej jest składany bezpośrednio do 

Wydziału Podatków i Opłat - w przypadkach, gdy opłata skarbowa była 

nienależna. Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu zapłaty opłaty 

skarbowej. 

Opłaty Nie podlega opłacie 

Termin załatwienia sprawy 

Decyzję wydaje się w terminie do 30 dni od dnia wpływu wniosku o zwrot opłaty 

skarbowej do organu podatkowego – Wójta Gminy Bierzwnik, właściwego w 

sprawach opłaty skarbowej. 

 Przekazanie zwrotu lub nadpłaty opłaty skarbowej następuje w terminie do 30 dni 

od dnia wydania decyzji w tej sprawie. 

Tryb odwoławczy 

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Szczecinie wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia. 

Zażalenie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Bierzwnik. 

Uwagi 

 Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli: 

a) mimo zapłacenia nie dokonano czynności urzędowej, 

b) mimo zapłacenia nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji), 

c) w chwili dokonania wpłaty była świadczeniem nienależnym. 

 Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. 

 Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca 

roku, w którym dokonano zapłaty opłaty. 

 Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, która ma być zwrócona, ciążył 

solidarnie na kilku osobach lub jednostkach, 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. 

 Wniosek o zwrot opłaty skarbowej winien zawierać: 

a) dane osobowe lub identyfikacyjne, 

b) kwotę zwrotu, 

c) datę zapłaty opłaty skarbowej 

d) określenie czynności urzędowej, której nie dokonano lub zaświadczenia, 

zezwolenia (pozwolenia, koncesji), których nie wydano, 

e) nazwę organu lub innego podmiotu (np. właściwego wydziału Urzędu Miasta 

Krakowa), do którego złożono wniosek o dokonanie  

Dokumenty do pobrania Zał. 1 - Wzór wniosku  

 


