NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ
Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowa ustawa o opłacie skarbowej z dnia
16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.), która zmienia zakres obowiązku
poboru opłaty skarbowej oraz formy jej uiszczania. Opłaty w znaczkach skarbowych
zastąpiono wpłatami gotówkowymi w kasie właściwego organu podatkowego lub w formie
bezgotówkowej. Jednocześnie możliwe jest wprowadzenie przez rady gmin nowej formy
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
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IX. Rodzaje orzeczeń administracyjnych wydawanych przez organy Agencji Rynku Rolnego,
podlegających obowiązkowi zapłaty opłaty skarbowej

I. Organ podatkowy
Zgodnie z art. 12 ustawy o opłacie skarbowej organem podatkowym właściwym miejscowo
w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu
na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej lub wydał
zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), zaś w przypadku złożenia dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii –
organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

II. Organ podatkowy właściwy dla decyzji administracyjnych wydawanych przez
organy Agencji Rynku Rolnego
1. Dla decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego
organem podatkowym, na rachunek którego należy wnosić opłatę skarbową, jest Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy. Przedsiębiorcy wnoszący o wydanie decyzji przez Prezesa
Agencji zobowiązani są uiszczać opłatę poprzez jej wpłatę do kasy Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy – Dzielnica Śródmieście – Wydział Budżetowo-Księgowy, 00-691
Warszawa, ul. Nowogrodzka 43, lub też na jego rachunek bankowy:
numer rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

2. Opłatę skarbową można również wnieść za pośrednictwem inkasentów wyznaczonych
uchwałą Rady Gminy.
III. Sposób uiszczania opłaty skarbowej
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:
1. gotówką bezpośrednio w kasie organu podatkowego lub
2. bezgotówkowo

przelewem

lub

przekazem

na

rachunek

bankowy

organu

podatkowego
właściwego ze względu na siedzibę organu, który wydał decyzję.
IV. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie
dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz.U. Nr 246,
poz. 1804), osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty
skarbowej zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej, który
pozostawia się w aktach sprawy (patrz: zwrot dowodu zapłaty opłaty skarbowej).
V. Zwrot dowodu zapłaty opłaty skarbowej
Na wniosek podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać
zwrócony, po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej przedmiot opłaty
skarbowej, kwotę uiszczonej opłaty, datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub

dokumentu, potwierdzonej pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji
z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.
Adnotacja

taka

powinna

być

dokonana

także

na

wniosku

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.
Wydając dokument organ wydający decyzję zamieszcza na nim adnotację, potwierdzoną
pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska służbowego wraz z określeniem wysokości uiszczonej opłaty,
daty wpływu i numeru pokwitowania lub numeru rachunku bankowego urzędu miasta.
VI. Wyłączenie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej
1. Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia
i zezwolenia przez Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez nią
zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych zadań dotyczących
organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem
z zagranicą towarami rolno-spożywczymi (art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej
w wersji obowiązującej od dnia 11 kwietnia 2007 r.).
2. Decyzje administracyjne zwolnione z obowiązku dokonania zapłaty opłaty skarbowej:
1. decyzja Prezesa Agencji Rynku Rolnego wydana na skutek odwołania złożonego
od decyzji dyrektorów OT ARR,
2. decyzja Ministra Rolnictwa wydana na skutek odwołania złożonego od decyzji
Prezesa ARR,
3. decyzja o umorzeniu postępowania,
4. decyzja wydana w trybie szczególnym.
VII. Konsekwencje wynikające z wejścia w życie nowej ustawy o opłacie skarbowej dla
działań realizowanych przez ARR
Na organach Agencji, które wydają decyzje administracyjne na wniosek w I instancji, ciąży
obowiązek:
1) odnotowania faktu wniesienia opłaty skarbowej przez wnioskodawcę przy wniosku o
wydanie decyzji,

2)

poinformowania organu podatkowego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę
organu wydającego decyzję do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym wydana została decyzja administracyjna o fakcie nie uiszczenia przez
danego przedsiębiorcę opłaty - w przypadku nie odnotowania faktu wniesienia opłaty
przy składaniu wniosku, jak również do czasu wydania decyzji.

VIII. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa
1. Obowiązkiem zapłaty skarbowej w wysokości 17 zł objęte zostały dokumenty
stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisy, wypisy i kopie,
dotyczące spraw z zakresu administrowania obrotem towarowym z zagranicą.
IX. Rodzaje orzeczeń administracyjnych wydawanych przez organy Agencji Rynku
Rolnego, podlegających obowiązkowi zapłaty opłaty skarbowej

Część

I.

Kwotowanie
Produkcji
Mleka

Rynek
Tytoniu

II.

Rynek wina

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Decyzje administracyjne wydawane przez dyrektorów Oddziałów
Terenowych Agencji Rynku Rolnego o ile wydawane są na wniosek
złożony przed 11 kwietnia 2007 r.
decyzje dotyczące indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej
rezerwy krajowej ilości referencyjnej dla dostawcy hurtowego lub
bezpośredniego

10 zł

decyzje dotyczące transferów i konwersji indywidualnych ilości
referencyjnych

10 zł

decyzje o cofnięciu lub o ponownym przyznaniu indywidualnych ilości
referencyjnych na wniosek producenta

10 zł

decyzje o zobowiązaniu podmiotu skupującego do zwrotu zaliczek

10 zł

decyzje stwierdzające wygaśniecie decyzji

10 zł

decyzje w sprawie wpisu do rejestru pierwszych przetwórców surowca
tytoniowego

10 zł

decyzje dotyczące zatwierdzenia punktu odbioru surowca tytoniowego

10 zł

Decyzje administracyjne wydawane przez Prezesa ARR, o ile są
wydawane na wniosek złożony przed 11 kwietnia 2007 r.
decyzje w sprawie przyznania dopłat i zaliczek na poczet dopłat do
wykorzystania moszczu gronowego i zagęszczonego moszczu
gronowego do wyrobu soku winogronowego lub wyrobu z tego soku

10 zł

innych produktów spożywczych

decyzje w sprawie dopłat lub zaliczek na poczet dopłat do wykorzystania
zagęszczonego moszczu gronowego i rektyfikowanego moszczu

10 zł

gronowego do podniesienia stężenia alkoholu w wyrobach winiarskich
decyzje w sprawie zatwierdzenia podmiotów wykonujących działalność
w zakresie gorzelnictwa, wytwórców wina wzmocnionego do destylacji,

10 zł

podmiotów wykorzystujących alkohol jako bioetanol w UE,
decyzje w sprawie przyznania pomocy oraz zaliczki na poczet pomocy
gorzelnikowi/wytwórcy wina wzmocnionego do destylacji
decyzje w sprawie przyznania kwot produkcji producentowi skrobi
ziemniaczanej
decyzje w sprawie przyznania premii produkcyjnych producentom skrobi
Rynek skrobi

ziemniaczanej

10 zł
10 zł

10 zł

decyzje w sprawie przyznania dopłat lub dopłat zaliczkowych do skrobi
przetwórcom wykorzystującym skrobię do dalszego przerobu na cele

10 zł

niespożywcze
Rynek
jedwabników

Rynek suszu
paszowego

decyzje w sprawie udzielania dopłat hodowcom jedwabników

10 zł

decyzje w sprawie zatwierdzenia przedsiębiorstwa przetwórczego

10 zł

decyzje w sprawie zatwierdzenia nabywcy pasz do suszenia lub
rozdrabniania
decyzje w sprawie przyznania pomocy i ustalenia jej zaliczkowej
wysokości

10 zł

10 zł

decyzje w sprawie uznania jednostki organizacyjnej za organizację
charytatywną uprawnioną do dystrybucji otrzymanych od organizacji
producentów i ich zrzeszeń nie przeznaczonych do sprzedaży owoców i
Rynek
owoców
i warzyw

10 zł

warzyw
decyzje w sprawie wyznaczenia innych jednostek organizacyjnych niż
jednostki

organizacyjnej

za

organizację

charytatywną,

jako

uprawnionych do otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń

10 zł

bezpłatnie owoców i warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży
Rynek słomy
lnianej
i konopnej

decyzje w sprawie wpisu przetwórcy do rejestru uznanych przetwórców
decyzje

w

sprawie

przyznania

zaliczki

na

poczet

przetwarzania słomy lnianej lub konopnej na włókno

dopłaty

do

10 zł

10 zł

decyzje w sprawie dopłaty do przetwarzania słomy lnianej lub konopnej
na włókno

10 zł

Kwotowanie
produkcji

decyzje dotyczące wpisu do rejestru podmiotów skupujących

10 zł

decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności zobowiązania

10 zł

decyzje w sprawie rozłożenia zapłaty zobowiązania na raty

10 zł

mleka

Fundusz
Promocji
Mleczarstwa

decyzje w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości wraz z
odsetkami za zwłokę
decyzje w sprawie umorzenia zaległości podmiotu skupującego, odsetek
za zwłokę

Biokomponentów
i Biopaliw

10 zł

decyzje o wpisie do rejestru wytwórców

616 zł

(w

o

zmianie

przedmiocie

decyzji

o

rozszerzenia

wpisie

zakresu

do

rejestru

wytwórców

wykonywania

działalności

308 zł

regulowanej)
decyzje o wykreśleniu wpisu z rejestru wytwórców (o ile nie dotyczy
rozszerzenia zakresu wykonywania działalności regulowanej)

10 zł

decyzje o wykreśleniu wpisu z rejestru wytwórców

10 zł

zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru rolników

10 zł

decyzje w sprawie dopłat oraz zaliczkowych dopłat produkcyjnych do
cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym
Rynek Cukru

10 zł

decyzje w sprawie stwierdzenia nadpłaty

decyzje
Rynek

10 zł

decyzje dotyczące zatwierdzenia producentów cukru, producentów
izoglukozy i przedsiębiorstw przetwarzających te produkty
świadectwa autoryzacji magazynu

10 zł
10 zł
10 zł

Decyzje administracyjne wydawane przez Prezesa ARR, o ile
III.

są wydawane na wniosek (złożony zarówno przed, jak i po
11 kwietnia 2007 r.)

Obrót
Towarowy z
zagranicą

decyzje dotyczące udzielania pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów
rolno – spożywczych
decyzje w sprawie upoważnienia dotyczącego obrotu towarami rolnospożywczymi

82 zł
10 zł

decyzje dotyczące wypłaty refundacji wywozowych w tym płatności
zaliczkowych i wstępnego finansowania refundacji

10 zł

decyzje dotyczące wydawania świadectw refundacji

82 zł

decyzje zmieniające pozwolenie w zakresie przedłużenia jego ważności

41 zł

wydanie duplikatu pozwolenia

24 zl

zaświadczenia wydawane na wniosek przedsiębiorcy

17 zł

