WNIOSEK O ZWROT OPŁATY
SKARBOWEJ

FN 17

Miejsce załatwienia Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
Referat Finansowy
sprawy:
Inspektor – Bożena Wałek
I piętro, pokój nr 23
tel. 012-387-14-10 wewn. 28

Miejsce złożenia
dokumentów:

Kancelaria ogólna (Dziennik podawczy) – I piętro, hol
Godziny pracy: poniedziałek:
9.00-18.00
wtorek-czwartek:
7.00-15.00
piątek:
7.00-14.00

Podstawa prawna:

➢

Wymagane
dokumenty:

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej winien zawierać:
1. dane osobowe lub identyfikacyjne,
2. kwotę do zwrotu,
3.
określenie
czynności
urzędowej,
której
nie
dokonano
lub zaświadczenia, pozwolenia,których nie wydano,
4. nazwę komórki, do której złożono wniosek o dokonanie czynności
urzędowej lub wydanie zaświadczenia, pozwolenia

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz. U. z 2019 r poz. 1000 z późn. zm.) nie podlega opłacie
skarbowej.

Art. 9 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r poz. 1000 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)

Termin załatwienia Decyzję wydaje się w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku
o zwrot opłaty skarbowej.
sprawy:
Przekazanie zwrotu lub nadpłaty opłaty skarbowej następuje w terminie
do 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10 za pośrednictwem Wójta Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

➢

Załączniki:

Zał. Nr 1 – wzór wniosku

Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli:
•
mimo zapłacenia nie dokonano czynności urzędowej,
•
mimo zapłacenia nie wydano zaświadczenia lub pozwolenia,
w chwili dokonania wpłaty była świadczeniem nienależnym.
➢ Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat licząc
od końca roku, w którym dokonano zapłaty.

