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OPŁATA SKARBOWA
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Budynki Urzędu Miasta Zielona Góra, w których załatwiane są sprawy wymagające opłat skarbowych.
WYMAGANE DOKUMENTY:
Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
od czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o dokonanie
czynności urzędowej,
od zaświadczeń – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
od zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia,
koncesji),
od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu,
wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
wniesienie opłaty skarbowej gotówką lub bezgotówkowo i dołączenie dowodu uiszczenia opłaty albo
uwierzytelnionej kopii dowodu zapłaty do wniosku, zgłoszenia, pełnomocnictwa, prokury albo jego wypisu,
odpisu lub kopii składanego w Urzędzie Miasta Zielona Góra w ramach załatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
wniesienie opłaty skarbowej gotówką lub bezgotówkowo i dołączenie dowodu uiszczenia opłaty albo
uwierzytelnionej kopii dowodu zapłaty do pełnomocnictwa, prokury albo jego wypisu, odpisu lub kopii
składanego w sądach mających siedzibę w Zielonej Górze na potrzeby post ępowania sądowego, nie
później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
w przypadku nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej zostanie wydana decyzja określająca wysokość
zobowiązania podatkowego – do miesiąca od wszczęcia postępowania podatkowego,
OPŁATY
wysokość stawek opłaty skarbowej określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej (patrz podstawa prawna),
opłatę skarbową można uiścić:
30
00,
- w kasie Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22 (parter budynku), w godz. 8 – 14
- przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zielona
Góra PKO BP S.A. nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258,
- w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług
płatniczych lub w instytucji płatniczej – z prowizją;
W placówkach banku PKO BP S.A. w Zielonej Górze –bez prowizji.
Wykaz placówek banku, w których można dokonywać wpłat dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w
dziale: „Budżet i finanse” – „Numery rachunków bankowych”.
Osoby zamieszkałe (mające siedzibę) poza granicami kraju mogą dokonać zapłaty opłaty skarbowej
przelewem zagranicznym na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22, 65-424
Zielona Góra. Osoba zobowiązana do zapłaty opłaty skarbowej winna:
- zlecić przelew środków pieniężnych - w PLN (nastąpi przewalutowanie),
- podać numer rachunku bankowego w standardzie IBAN: PL83 1020 5402 0000 0002 0248 5258,
- podać kod SWIFT (BIC): BPKOPLPW,
- zaznaczyć w przelewie klauzulę kosztową: OUR.
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OPŁATA SKARBOWA
TRYB ODWOŁAWCZY
odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu nieuiszczonej opłaty
skarbowej rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze (ul. Aleja Niepodległości 7, 65048 Zielona Góra),
odwołanie kieruje się do organu odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zielona Góra,
termin: odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
DODATKOWE INFORMACJE
Opłacie skarbowej podlegają:
w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
- czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
- zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego,
- zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego,
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii
– w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, jeśli miejscem złożenia
dokumentu jest Zielona Góra,
uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty jest potwierdzona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę
prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej od
dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii,
na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim
zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub
pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i
stanowiska służbowego,
na wydanym dokumencie potwierdzającym dokonanie czynności urzędowej, zaświadczeniu lub
zezwoleniu (pozwoleniu, koncesji) zamieszcza się adnotację, potwierdzoną podpisem osoby dokonującej
adnotacji z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, w której:
- określa się wysokość uiszczonej opłaty - w przypadku, gdy dokonano zapłaty opłaty skarbowej,
- określa się podstawę prawną jej niepobrania - w przypadku, gdy przepisy odrębne dopuszczają możliwość
rozpatrzenia wniosku mimo nieuiszczenia należnej opłaty,
- określa się podstawę prawną wyłączenia lub zwolnienia - w przypadku, gdy czynność urzędowa,
zaświadczenie (pozwolenie, koncesja) nie podlegają opłacie skarbowej lub są od niej zwolnione albo podmiot
składający zgłoszenie lub wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia
(pozwolenia koncesji) jest zwolniony od opłaty skarbowej,
jeżeli pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej lub jest od niej zwolnione – adnotację o
wyłączeniu lub zwolnieniu z podaniem podstawy prawnej zamieszcza się na złożonym dokumencie,
zwrot opłaty skarbowej – vide karta usługi publicznej GB-08.
Ochrona danych osobowych:
administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wniesieniem opłaty skarbowej jest Prezydent
Miasta Zielona Góra; przetwarzane danych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego
wynikającego z ustawy o opłacie skarbowej,
szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w związku z opłatą skarbową są dostępne
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Co i jak załatwić w urzędzie? – Opłata skarbowa” oraz budynki
Urzędu Miasta Zielona Góra i Urzędy Administracji Publicznej, w których załatwiane są sprawy wymagające
opłat skarbowych.

PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 tekst jednolity),
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U.
Nr 187, poz. 1330),
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 – tekst jednolity z późn.
zm.).
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