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DEKREt 

:i dnia 3 lutego 1941 r. 

o opłacie skarbowej. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R ·P. Nr 1, poz. 1) - Rada 
Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej 

. Rady Narodowej zatwierdza, co następuje: ' 

Przedmiot opłaty. 

Art. 1. Opłacie -skarbowejpodlegajq poda
nia i pisma wymienione w "Tabeli opłat skar
bowych'~, stanowiącej załącznik do niniejsze-
go dekretu. '" 

Zwolnienia. 

ślone wart. 1, na całym obszarze Państwa lUD 
. w poszczególhych jego częściach w 9'ranicach 
-słuszności gospodarCzej. 

-Obowiązek uiszczenia. 

Art 3. Obowiązek ui~zczenia opłaty dąży 
solidarni p - ~ ~ - f)bach fizycznych, prawnych, 
spadkach nieobjętych oraz na spółkach jaw
nych, komandytowych . i spółkach nie będą
cych gpółkapli handlowymi, które podanie lub 
pismo podlegające opłacie podpisały bądź są 
uprawnione do dochodzenia praw majątko- 
wych, których podanie lub pismo dotyczy, 
albo w których interesie mają być lub zosta- . 
ły dokonane czynności urzędowe. Art. 2. 1: Wolne są od opłaty skarbowej 

podania i pisma, wymienione jako wolne od 
opłaty w części II "Tabeli opłat skarbowych". Art. 4. 1. Do obliczenia i pobrania ~d po-

2. Minister Skarbu moźew drodze rozpo- datnika opłaty skarbowej oraz do Wpłacenia 
rząd~e.nia zwaln~a~ od opła~ s~a~bowej cał- II jej n~ rachunek właŚciwej władzy podatkowej 
f.OWlCle lub CZęSCIOWO podama l pIsma, okre- ObOWIązani są. . . 

. \ 

. . 



Dziennik Ustaw Nr 27 - 411 Poz. 107 

1) notariusz - od , sporządzonych przed mm 
aktów oraz od pism, przedstawionych mu 
celem dokonania czynności urzędowejj 

2) sędzia obywatelski - od pism stwierdza
jących czynność prawną, wciągnię~ych do 
księgi umówj 

3Lprzewoźnik - od listów przewozowych 
i innych dokumentów stwierdzających, że 
otrzyma.! rzecz do przewozu (dowód ła
dunkowy, recepis, kwit bagażowy itp.)j 

4) przedsiębiorca okrętowy lub żeglugi po
wietrznej (jego pełnomocnik i komisant)
od wydawanych biletów lub kwitów za
datkowych, uprawniających do jazdy stat
kiem morskim lub {lowietrznymj 

5) przechowawca ...:>- od dowodów składo

wych i świadectw depozytowych. 

2. Płatnicy zaświadczają na oryginałach 
bądź na odpisach pism wydanych stronom spo
sób 'obliczenia opłaty, a mianowicie: rodzaj 
i przedmiot opłaty, sumę uiszczonej opłaty 

bądź powód nie pobrania opłaty oraz POZycję 
rejestru opłat. Takie same zaświadczenia płat
nicy umieszczają w rejestrach oraz na pismach 

. pozostających W aktach, a sędzia obywatelski 
- w treści wpisu do księgi umów i w reje
strze. 

3. Przepisy cc> do sposobu pobierania opla 
ty, zaświadczania i prowadzenia rejestru opłat 
skarbowych, wyda w drodze rozporządz.!"nia 
Minister Skarbu w porozumieniu z właściwy
mi ministrami. 

4. Płatnicy oraz urząd stanu cywilnego 
obowiązani są uzależnić dokonanie swej c/.yn· 
ności od uprzedniego uiszczenia opłaty skar- ' 
bowej. 

5. Pobraną opłatę w gotówce płatnicy obo
wiązani są wpłacać w terminach, określonych 
wart. 18 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o po
datku od nabycia praw majątkowych (Dz. U. 
R. P. Nr 27, poz. 106). 

Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty. 

Art. 5. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty' 
skarbowej powstaje: 

l) w stosunku do podań i pism stwierdzają~ 
cych ' czynnosCl urzędowe - z chwilą 
wniesienia podania, podpisania protokółu 

lub pisma, stwiercizającego czynność urzę
dową, albo wydania dokumentu, 

2) w stosunku do pism stwierdzających czyn
ności prywatno-prawne - z chwilą spo
rządzenia pisma. 

2. Pismo stwierdzające czynność prywat
no-prawną uważa się za sporządzone, jeżeli: 

l) zostało podpisane przez obie ' strony lub 
choćby przez ~edną, a wręczone drugiej 
stronie lub osobie trzeciej, bądź przedsta
wione sądowi celem dokonania wpisu 
w księdze wieczystej, bądź sporządzone 
sądownie lub notarialnie, bądź notarialnie 
uwierzytelnionej 

2) protokół stwierdzający czynność prawną 
został podpisany choćby przez jednegr 
podatnikaj 

3) pismo zawierające przyjęcie oświadczenia 
zostało doręczone podatnikowi składają
cemu oświadczeniej 

4) pismo stwierdzające czynność prawną, 
sporządzone wobec świadków, podpisali 
tylko świadkowie lub jeden z nich. 

3. Opłatę skarbową od wekslu należy 

uiścić przed umieszczeniem pierwszego pod
pisu; -o ile chodzi o weksel trasowany płatny 
na własne zlecenie wystawcy lub na jego 
rzecz - przed przyjęciem wekslu lub umiesz
czeniem pierwszego indosu, a od wekslu wy
stawionego za granicą także przed przyjęciem 
zapłaty, wtęczeniem innej osobie lub przed 
wytoczeniem skargi o pretensje z wekslUj 
przepis ten stosuje się również do przekazów 
i czeków. Na]niższa opłata skarbowa od wek
slu in blanco wynosi 40 zł. Dopłata do wekslu 
in blanco, jeżeli opłata 40 zł nię jest wystar
czająca, nastąpić powinna przed wpisaniem 
sumy wekslowej. 

4. Jeżali czynność prawna stwierdżona 
pismem, od którego uiszczono opłatę, była od 
początku nieważną lub na skutek zdarzenia ' 
późniejszego ma być uważana za nieważną od 

. początku, jak również gdy stało się pewnym; 
że nie ziści się warunek zawieszający, od któ
rego uzależniono czynność prawną - uważa 
się opłatę skarbową za 'nienależnie pobraną 

Sposób uiszczenia. 

Art. 6. 1. Opłatę skarbową uiszcza się: 
1) od dokumentów wydawanych przez urząd 

stanu cywilnegó, od pelnomocnictv~T, od 
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podań i świadectw ~ wyłącznie przez 
użycie znaczków skarbowych z wyjątkiem 
przypadków .przewidzianych w pkt 3; 

2) od wekslu - przez napisanie go na 1!l.rzę
dowym blankiecie wekslowym; jeżeli nie 
użyto urzędGwego blankietu lub gdy.cho
dzi o uzupełnienie urzędowego blankietu 
nie dostatecznej wartości - opłatę skar
bową należy uiścić z nastaniem ~olicz
ności przewidzianych wart. 5 ust. 3 znacz
kami lub gotówką na podstawie wymiaru, 
dokonanego przez właściwą władzę po-

. datkow.ą; 

3) w przypadku obliczania i pobierania opła
ty przez osoby wymienione w .art. 4 ust. 1 
- wyłącznie gotówką; 

4) w innych przypadkach - przez użycie 
znaczków lub gotówką w terminie dwóch 
tygodni od dnia powstal'lia obówiilZkU 
uiszczenia opłaty skarbowej, a jeżeli cho-

. dzi o pisma sporządzone za granicą
w te1fminiedwóch tygodni od dnia wpro
wadzenia ich 'do Polski lub otrzymania 
w Polsce przez osoby, na których ciąży 
obowiązek uisz-czenia -opiaty. 

2. W razie uiszczenia .gotówką podatnik 
powinien albo uiścić do kasy urzędu skarbo
wego sumę, którą sam obliczył, i dołączyć po
kwitowan~e do · pisma, podlegającego opłacie, 
albo przedstawić p.ismo władzy podatkowej, 
a ta określi sumę opłaty i wyda polecenie 
przyjęcia jej przez kasę tej władzy. 

3. Władza podatkowa może poszczegól- : 
nym -osobom zezwolić na uiszczanie opłat : 
skarbowych gotówką; rozporządzenie Minis
tra Skarbu określi, czy i w jakiej formie ma . 
być w tym celu prowadzony rejestr opłat 
skarbowych, w jakich terminach xp.a następo
wać wpisanie op-łat do rejestru i wnoszenie 
ich do kasy urzędu skarbowego, 'oraz ustali 
formę zaświadczeń na pisma.ch, od których 
opłata skarbowa została uiszczona w sposób 
przewidziany w - niniejszym ustępie. 

urząd państwowy.w 'Sposób, łctóry określi 
rozporządzenie Ministra 'Skarbu ~asowa- ' 
nie urzędoWe'); w razie nieuiszczenia 
opłaty skarbowej, urząd państwowy oraz 
urząd stann cywilnego zastosuje przepis 
art. 1-65 dekretu z dru.a 16 maja 1946 r. 
o postępowaniu podatkowym. {Dz. U. R. P. 
Nr 27, poz. 174); . 

.2) na pełnomocnictwie i innym p1SlIlle 
pora przypadkami określonymi wart. 6 
ust. 1 pkt 3 - podalnik bądi :sam przez 
przepisanie znaczków początkowymi lub 
końcowymi wyrazami pisma lub -stwier
dzającymi zawa-rde umowy podpisami 
stron, a na pełnomocnidwie także przez 
przepisanie znaczków -datą skąsowania 

oraz na.zwiskiem łub firmą mocodawcy 
lub pełnomocnika (kasowanie prywatne), 
bądź przedstawia pismo władzy podat
kowej celem urzędowego ćskasowania 
znaczków. 

Art.S. Minister Skarbu -okr-eś1i w drooze 
rozporządz·enia rodzaje znaczków skarboWych 
i urzędowych "blankietów wekslowych, sposób 
-ich wyrobu, sprzedaży oraz wysokość wyna
grodzenia za sprzedaż, warunki wymiany,spo· 
s6b urzędowego kasowania oraznajwyzszą 
kwotę opłaty skarbowej, która może by-ć wpła· 
"Cona prz-ez użyde znaczków skarbowych; mo
że też zezwolić notariuszom, bankom państwo
wym i innym instytucjom i urzędom państwo
wym na kasowanie znaczków 'Skarbowych na 
wekslach. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. 9. Opłaty administracyjne, pobierane 
w myśl art. 10 pkt 1 dekretu z · dnia 20 marca 
1946 r. o finansach komunalnych (Dz. U. R. P. 
Nr 19, poz. 129) przez władze związków samo
rządu terytorialnego za czynności i poświad
czenia urzędowe organów S'amorządowych 
w wykonywaniu poruczonego zakresu działa-

. nia, powinny być pobierane w wysoko~ci 
określonej w niniejszym . dekrecie. Przepisy 
lokalne, sprzeczne z niniejszym przepisem. 
uchyla się. 

Art. 7. W przypa.dku . uiszczenia -opłaty Art. 10. W dekrecie z dnia 16 maja 1946 r. 
znaczkami skarbowymi skasowania Znaczków - o zobowiązantach podatkowych (D~. U. R. P. 
dokonuje: Nr 27, poz. 173) wprowadza się następujące 

1) na dOk. umen . . ta.chwydawa.nych przez urząd l' 
stanu .cywilnego - urzędnik .stanu cywil-
nego przez wyciśnięcie ' pieczęci urzędo
wej, na podaniach zaś i świadeCtwach -

zmiany: 

1) w ust. 1 art. 2 wyrazy Hoplat .stemplo
wych" zastępuje si~ wyrazami "opłaty 
skarbowej .... 
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2) ust. 7 art. 12 - skreśla się. 

;Art. 11. Wart. 11 pkt 7 dekretu z anIa 8 
stycznia 1946 r. o podatku dochodowym (Dz. 
U. R. P. Nr 25, poz. 99): 

J) wyrazy "podatek od spadków i darowizn" 
zastępuje się wyrazami "podatek od na
bycia praw majątkowych w części doty
czącej nieodpłatnegonabycia"; 

2) po wyrazach "kosztami egzekucyjnymi" 
dodaje się wYrazy ,,z wyjątkiem ,opłaty 
skarbowej" . ' 

:Art. 12. Wykonanie rurueJszego aekretu 
porucza się Ministrowi Skar.bu w porozumieniu 
Z właściwymi ministrami. 

Art. 13. L Dekret niniejszy wchodzi w ży
cie z dniem pierwszym drugiego miesiąca po 
ogłoszeniu. ' 

2. Jednocześnie tracą moc wszelkie prze
pisy w przedmiotach nim unormowanych, 
a w szczególności: 

J) art. 82-87, 92-95, 111-113. 117, 122-
130, 140-151, 154-160, 161 ust. 1-4 usta
wy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stem
plowych (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 64, 
poz. 404) wraz z późniejszymi zmianamij 

2) przepisy szczególne w częściach dotyczą
cych zwolnień podmiotowych i przedmio
towych od opłat stemplowych z wyjątkiem 
zwolnień, wynikających z umóW między
państwowych. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: " 

Bolesław , Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka-Morawski 

Minister Obrony Narodowej: 

Michał Zsmierski 
Marszałek Polshi 

wiz Minister Administracji Publicznej: 

Alek~ander Żaruk-Michalski 

Mińister Bezpieczeństwa Publicznego: 
Stanisław Radkiewicz. 
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Załącznik do art. 1 dekretu • 
z dnia 3 lutf"go 1947 r . o opła-
cie skarbowej (poz. 107) 

TABELA OPŁAT SKARpOWYCH. 

Część l. 

Po
zy
cja 

Przedmiot opłaty 
Stawka opłaty 

d Ofo 

1. Podania i załączniki wnoszone der 

a. 

b. 

c. 

d. 

e . 

wł.adz i urzędów państwowych. 

Podania 

" 

" 

" 

" 

w każdym prz)Jpadku bez 
względu na ilość arkuszy 

w spraruie danin pubI!cz-
n)Jch • • • • • • • • 

o zezwolonie na założenie 
i prowadzenie przedsię
biorstwa • • • . . . • 

na' urządzenie lub zmianę 
inst 9lacji w zakładzie 
pvedsięb iorstw a, j eżeli 
załatwie nie . podania wy
maga w myśl obowiązu-

. jących przepisów o(Tl -:dzin 
na miejscu. . 

o nadanie uprawnień gór
niczych . ' . • • . 

f. Załącznik dl) podania b e z WZ9;lędu 
na to, czy jest nim oryginał, czy od 
niego uiszczono już poprzednio ja
kąkolwiek opłatę • • • • • • • 

2, Swiadectwa (wypisy, wyciągi, zezwo

lenia). 

50 

30 

uDO 

1000 

200 

5 

a. Pokwitow.anie z przyj ęcia podania 5 
b. Swiadectwaw!)dawane przez urzędy 

państwowe w każdym przypadku. 50 

c. Wtóropisy (duplikaty) dokufnentów 
publiczn!)ch, sporządzone przez u
rzędy pa(lstwowe, odpisy i wycią~i 
sporządzone i poświadczone co do 
zgodności z oryginałem przez te 
urzędy, .sądy lub przez notariuszów 
oraz w!)pisy aktów notarialn!)ch -
do każdej pełnej lub zaczętej stro-
nicy • • . • . . • • • • •• 20 

d. Wypisy (wyciągi i odpis)J zupełne, 
wyciągi i odpisy skrócone), wydawa
ne z akt stanu cywilnego -od każde
go zaświadczonego faktu urodzin, 
zawarcia małżeństwa lub zejścia 10 

e . Poświadczenia przez władze i urzędg 
państwowe oraz przez sąd!) i no
tariuszów zgodności z pierwopisem, 
wtóropisów, odpisów i w!)ciągów, 
sporządzonych nieurzędownie (przez 
same stron!)) od każdej pełnej lub 
zaczętej stronicy • . . . • •• 10 

f. Nadanie obywatelstwa polskiego • 10,10 

g. Zezwolenie na zmianę nazwiska 
i imienia lub nazwiska albo imion: 

l) w przypadkach określonych w 
art. 3 ust. 2-5 dekretu z dnia 
10 listopada 1945 r. o zmianie 

Po
zy
cja 

Stawka opIaty 
Przcdmi\)t opłaty 

zł 0l. 

i ustaleniu imion i nazwisl. (Dz. 
U. R. P. Nr t 6, poz. 310) 

2) w innych przypadkach • • 

h. Zezwolenie na nabgcie nierucho
mości przf"Z cudz()Ziemca od mini
malnej sumy nabycia (art. 3 ustawI' 
z dnia 2* marca 192'} r . Dz. U. R. P. 
z 1933 r. Nr 24, poz. 202). 

i. Zatwierdzenie st atutu spółki ilkcyj
n ej lub komand!J towo-akc!J jne j albo 
zmian w statuci~, jak również ze
zwolenie spółce zagraniczne j na 
działalnosć w Polsce lub na po
więl<szenie kapitał.u. ... • 

j. Zezwalenie na st ałe prowadzenie 
przedsiębiorstwa wymagającego 
koncesji: 

1. apteki, składu apteczneoo 1 ...... 

hurtowni apteClD i! j 
2. instytucji bankowych, k; edVto-

wych lub ubezpiecz :!ulow)lch albo 
ich oddziałów . • . 

3. nowych przedsiębiorstw w gałę
ziach przemysiu i komunil<acj i 
'objęt!)ch przepisem art. 3 ust. 1 
lit. A i C ust awy z dnia 3 stIJcznia 
1946 r. o przej<:ciu na własność 
Państwa podstawow!Jch gdęzi go
spodarki narodowej (Dz. U. R .. 

500 
5000 

5000 

25000 

15000 

P. Nr 3, poz. 17) . . •. 50000 
4. przedsiębiorstw handlu zbożem 

lub produktami przemiału (zezU)o
lenie "A" - § 2 lit. a) rozporzą
dzenia Ministra Aprowizacji i Han
dlu z dnia 1.l listopada 1946 r. 
(Dz. U. R: P. Nr 68, poz. 375) • '30000 

5. przedsiębiorstw handlu zbcżem 
lub produktami przemia łu ,zez
wolenie "B" - § 2 lit. h) pO·. I'!Jż-
szego rozporządzenia. 15000 

li . młyna handlowego (zezwolenie 
"C"- § 9 ust. l lit. c) powolanego 
powyżej rozpprz'ldzenia) 10000 

7. przedsiębiorstw określonych w 
dekrecie z dnia 19 września lY46 r. 
o obrocie skórami (Dz. U. R. P. 
Nr 49, poz. 2(1) ~(jO CO 

8. przedsięoiorstw przemH,łu gastro
nomicznego (dek re t z dnia 30 
listopada 1945 r. o koncesjonow a
niu przedsiębiorstw przemy słu 
gastronomicznego (Dz. U. R. P. 
Nr 57, poz. 3221: 

aj w miastach licz'lcych ponad 75.000 
mieszka(lców: 
1) zatrudniając1Jch 3 OSOO)! łącz nie 

z właścicielem i cdonkami rodzin}} 150110 
2) zatrudniających więcej ósób . • 50000 

nie l!;i,cI'J 
jedna:" Tli! 

IO.COO 7J 

.' 
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Po- ' 
zy
cja 

Stawka opłaty 
Przedmio~ opłaty 

b) ID innych miejscolDościach: 

1) zatrudniających 3 . osoby łącznie 
z właścicielem i członkami ro-

zł % 

dziny • 2500 

2) zatrudniających więcej 'osób 5000 

9. innych przedsiębiorstlD • • 

k. Potwierdzenie. zgłoszenia na prowa
dzenie przedsiębiorstwa nie IDyma
gającego koncesji 
l. Zezwolenie na przedłużenie go

dzin lDs'tępU do lokalu publicz
nego (restauracji itp.): 
l) od godż. 22 do 24 na okres 

3 miesięcy. 
2) po godzinie 24 na okres 3 mie

sięcy • 
m. Akt nadania górniczego .. 
n. Karta łowiecka wydana na czas 

dłuższy niż 14 dni . 
o. Zezwolenie na urządzenie wystawy 

i targów gospodarczych •• ., 

3. Weksel, czek, zlecenie wypła'y 

(asygnacja): 

1500 

1000 

3000 

5000 
5000 

100 

100 

a. przy sumie nie przekraczającej 500 zł 5 
h... .. przekraczającej 500 zł 

. dodatkowo 2 
za każde choćby rozp?częte 500 zł 

4. Przekaz tj. pismo, ID którym lDystawca. 
zleca komuś, aby odbiorcy pisma lDy

płacił sumę pieniężną: 

a. jeżeli jest przenośny za pomocą in
dosu, płatny okazicielowi lub został 
pisemnie przyjęty przez osobę, któ- . 
rej przekaz wykonać zlecono, a oso
ba ta nie lD!Jkonuje czynności ban
kowych: 
1) przy sumie nie przekraczającej 

500 zł •• • 
2) przy sumie przekraczającej 500 zł 

dopatkowo. , • 
. za każde choćby rozpoczęte 500 zł 

b . ID innych przypadkach o ile kwota 
przekazana przekracza 2.000 zł 

5. Protesty lDeksli, czekólD i innych do
kumentólD sporządzone przez notariu

sza: 

a. przy sumie zaprotestolDanej 
przekraczającej 500 zł 

b. przy sumie zaprotestowanej 
przekraczającej 1.000 .zł. • 

c. przy 'sumie . zaprotestowanej 
przekraczającej 5.000 zł. • 

d. przy sumie zaprotestolDanej 
przekraczając~j 10.000 zł 

nie 

nie 

nie 

'Przy sumie przekraczającej 10.000 zł 
dolicza się do opłaty należnej za 
pierwsze 10.000 zł za każdij choćby 
rozpoczęty dalszy tysiąc złotych po 

5 

2 

25 

10 

15 

30 

100 

15 

. Po
Zij

cja 
Przedmiot opłaty 

6. Pełnomocnictwo: 

a . upoważniające wyłącznie do zastęp: 
stwa przed sądem lub innym urzę 
dem publicznym lub do odebrania 
sumy pieniężnej przekraczającej 
2.000 zł 

b. inne pełnomocnictwo . . . 
7. Poręka: 

a . zasadniczo bez IDzględu na ilość 
poręczycieli 

b. udzielana za zobowiązanie nie po
dlegająl(e podatkowi od nabycia 
DralD majątkowych lub zwolnione 
ustawowo od tego podatku • • • 

8. Hipoteka: 

a. na zabezpieczenie lDierzyteJności 
istniejących, nie podlegających po
datkowi od n.:biJcia praw majątko
lDych 

b. na zabezpieczenie wierzytelności 
przyszłych . 

c. wszelkiego innego rodzaju ••• 

9. Przechowanie: 

przyjęcie na przech'olDanie rzeczy 
ruchom!Jch przez osobę trudniącą 
się zalDodowo przechowywaniem 
rzeczy cudzych - bez wzIędu hU 

StalDka opłatu 

zł % 

2:i 
50 . 

50 ..... 

10 

0,5 

0,1 
200 

lDartość rzeczy. ••• 200 

10. Przewóz: 

a. 'list przewozowy lub inny tego 
rodzaju' dokument, sporządzonll 
prżez lDysyłającego, a wręczony 
przelDoźnikowi (przedsiębiorc!J prze
lDozolDemu) podlega opłacie : ~ 

1) przy przesyłkach kolejolDych, na
leżących do kategorii przesyłek 
urobnych . oraz przy przesyłkach 
niekolejowych od każdego arku-
szą po • 

2) przy przesyłkach kolejolDych nie 
należących do przesyłek drobnych 
od każdego arkusza po. • • _ • 

b. bilet lub inny dokument, upraw
niający do jazd!! statkiem mor
skim lub pOlDietrznym, w!Jstawiony 
przez przedsiębiorcę okrętowego 
lub żeglugi powietrznej, mającego 
w Polsce siedzibę lub działającego 
przez slDe przedstalDicielstwo (peł
nomocnika luh . komisanta), a wrę
czony bądź ID Polsce, bądź za gra
nicą osobie ID Polsce zamieszkałej, 
od sumy IDynagrodzenia za prze~ 
wóz statkiem i ' za inne jeszcze 
ewentualne ślDiadczenia, do kt6.ryc.lJ. 
przedsiębiorca ' się zobolDiązał (ży
lDienie itp.) • 

11. UmolDl:J majątkolDe małżeńskie. 

10 

50 

1 

5000 
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Cz ' ~ ś t 11. 
, ;." ~ 

Przepisy ,dodatkowe. 

Treść .prze.pLs .u I 
Do poz. 1. I 

1. Podanie wriie'sione przez jedną osobę, l i 
choćby 'dcity'ciyłb dwu lub więcej spraw l 
(przedmiotów), podl~ga je.dno~rot.nej .u~ła.- , 
cie według stawkI na]wyzsze]; ]eZe1I 
z tych spraw władza ,uczy.ni .przedmiotem . 
załatwienia j edną, opłata należy się we- : 
dług s ta-wkipr:zypadając.ejod iejsprawy. 

2. Podanie -ponuwnę, ,przy którym jedynie 
zostajązł6żone załączniki, potrzebne do 
załatwienia pierwszego podania, n ie- ,pod
lega opłacie, od załączników opłaca się 
jednak po ,5 <zł od sztuki. 

3. Podania w sprawach, -w;yrnienionych ~v art. 
138 -ust. 2 i wart. 41 prawa o aktaćh sta
nu cywilnego ·oraz w§-§ In i 114 'rozpo
rządzenia Miniśtrow: Adrriinistracji Pu
blicznej' i 'SprawiedliwośCi z 'driia24 listo-

o pada 1945 r. w sprawie wykonania prawa 
o aktach stanu cywilnego oraz przepisów 
wpr,owadzających t@ : p.r:awQ~Dz. U. R. P. 
Nr 54, puz. ,ruM), wnoszone ~do władz nad
żorczych nad urzęaanii stanu 'cywi'lnego -
podlegają opłaCie w~dług .paz. '1 Jit. a). , 

4. Protokół zastępujący podanie podlega 
opłacie takiej samej jak potlariie. Kazdy 
zaś dalszy egzemplarz .lub ,udpis .podania, 
złożony. wraz z ,podaniem, po.<!le:ga opła
cie jak :liatąc·znik. 

Nie podlegają opłacie: 

5. ' Podania, ''Zawierające wnioski -w :sprawach 
publicznyCh albo -wiadumuśdudzielone 
w sprawie publicznej w myślcibowią:iują
cego przepisu lub .na żądanie władzy, 
wnioski o wydanie . świadectw, ,których 
posiadanie jest przez .obowiązujące prze
pisy nakazane ~ względów ~pubIicznych, 
w 'sprawach 'wybm;ówtlo sejmu, do ciał 
reprezentacyjnych samorządu ' terytorial
nego, samorządu gospodarczego .m.mz ko
misji podatkowyoh, . ]J<irdania :() wydanie 
świadectw upoważniających do -przekro
czenia grariicy, przewidiianyćh w umo
wach międzypaństwowych "ollla1wieniach 
w małym~Uchu · gra~iczny.m; 

6. podania dotyczące naciki, 'szkolnictwa 
i oświaty pozasikólrrej, zdrowia, rlbezpie
czeń społecznych, opieki społecznej, od-

Nr 
prze-' T -r eś ć p TZ e 'P I s 'u 
pisu_ 

znacze11 ,.za zasługi publiczne, służb-y woj
sk'owęj i Świadcżeń wojennych, stosunku 
służbowego 'Osób, które 'pozostają lub po
zostawały w .sluźbie państwowej, :związku 
samor.ządu terytorialnego i innych 'związ

ków przymusowych, wnoszone tak przez 
te osoby , jak i członków .iCh rodzin; 

7. podania wnoszone JHlliez osoby, których 
":' stan niezamożności j.eslniewątpliwie zna

ny władzy, mającej załatwiać .podania, 
jeżeli uiszczenie opłaty ·nie jest możliwe 
bez dotkliwego uszczerbku -majątkowego; 

8. podania w sy>rawach ustawowo p-rzewi
dzianychzw<tilnreii w zakresie danin pub
licznych oraz zwrotu nienależnie pobranej 
daniny publicznej; 

9. podania o zapomogi :łub :ulgi dla osób 
dotkniętych kl~ską żywiołową, o pomoc 
państwową .dla osadników, repatriantów, 
reemigrantów, -zdemobifizowanych ,żdlnie
rzy, w sprawach ,pomoc'}' Jl.aThs.twowej na 
odbudowę oraz rozbudowę budynków 
zniszczonych lub uszkodzonych wskutek 
działań 'wojennyćh, na cele melioracji rol
nej, o nadanie ziemi w wy;konaniu refor- ' 
my rolnej oraz osadniCtwa, dotycząc~ ure
gulowania 'strUktury . gospoaarstw -rolnych 
(scalenia gruntow, podZiału ..spólnot, likwi
dacji lub :Bcisle.go 'MIeSIenia -serwitutów, 
zamiany . gruntów) , :0 n adanie ziemi :żołnie
rzom Wojska Polskiego, imvcilidom wo-

_ jennym, repatriarrtom. 

_ Do. poz. '21lt. b. , 

10. Takiej .samej ,.opłacie ,podlegająświade-
~ ctwa (zezwolenia, .upowainienia itp.) 

wydawane przez władze nadzorcze nad 
urzędami stanu cywilnego, :a nie wymie
nione w :-§n3 rozporządzenia Ministrów: 

,Administracji Publicznej i 'Sprawiedliwo
ści z dnia 24 listopada 1945 r. w sprawie 
wykommia :prawa o .aktach stanu cywil
nego oraż przepisow wprowadzających to 

_ prawo (Dz. 11. R. P. Nr 54, poz. 204) i nie 
leżące w interesie publicznym. 

. Do poz. 2 lit. j - :0. 

11. Władze nadające o.bywatelstwo lub zezwa
lające na zmianę iirrion i 'nazwisk 'mogą 
zwolni~peienta .od Dfilat-y c-śkar.bow,~j cał-
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Nr 
prze
piśli 

Treść ' przepisu 

kowicie lub częściowo ze względu na jego 
stan majątkowy lub ze względów natury 
publicznej. 

Do poz. 2 lit. h. 

.12. Dla ustalenia stawki procentowej i obli
czenia opłaty zaokrągla się podstawę opo
datkowania do pełnych dziesiątek złotych 
w dół, opłatę zaś do pełnycb złotych 

w dół. 

_ Do poz. 1 i 2. 

13. Wolne są od opłaty (zwolnienia podmio
towe): 

a) Skarb Pmlstwa, związki samorządu te
rytorialnego -z wyłączeniem przed
siębiorstw państwowych i samorządo
wych, niezależnie od tego, czy posia
dają odrębną osobowość prawną, oraz 
osoby prawne, których dochód zgodnie 
ze statutem obracany jest w całości na 
cele ogólnej użyteczności, naukowe, 
oświatowe, kultura~ne, sportowe, wy
znaniowe, opieki społecznej i dobro
czynne; 

' b) państwa obce z zastrzeżeniem wzajem- ' 
ności. 

1~. Nie podlegają opłacie następujące poda
nia i świadectwa: 

fi) podania wnoszone do urzędów pań
stwowych, sądów powszechnych, szcze
gólnych, administracyjnych oraz wy
dawane przez te władze świadectwa , 
o ile z mocy odrębnych przepisów 
prawnych podlegają opłatom na rzecz 
Skarbu Państwa (opłaty specjalne) lut 
są na mocy tych przepisów od tych 
opłat zwolnione; 

b) podania wnoszone do organów władz 
samorządu terytorialneg~ lub wydawa
ne przez te organa świadectwa, nawet 
w przypadkach poruczonego zakresu 
działania, o ile z mocy odrębnych prze-. 
pisow prawnych- podlegają opłatom 
samorządowym lub w myśl tych prze
pisów są od tych opłat zwolnione -
z wyjątkiem sporządzonych przez 
urzędy staI).u cywilnego wyciągów 

aktów stanu cywilnego; 
I 

c) podania i świadectwa wydawane w to- '1 
ku postępowania sądowo - karnego, 

Nr 
prze
pisu 

Treść przepisu 

karno - administracyjnego, karno -
skarbowego lub dyscyplinarnego; 

dl świadectwa szkoJ.ne, dowody tożsamo· 
ści(osobiste). karty łowieckie wyda
wane funkcjonariuszom zarządów la· 
sów państwowych lub straży łowie
ckiej prywatnej, zatwierdzonej i za
przysiężonej przez władzę państwo
wą; 

e) świadectwa, wydawane ~a skutek po· 
dań, w,ymienio.nych w przepisach do
datkowych do poz. 1 pod Nr 5-9. 

Do poz. 3. 

15. ,Przepis ten dotyczy również pisma, za· 
wierającego prócz nazwy "weksel" choć· 
by podpis wystawcy lub akceptanta albo 
indos. 

16. Takiej samej opłacie podlega każdy wtó· 
ropis wekslu, każdy odpis wekslu zaopa
trzony bądź w indos, bądź w porękę 

wekslową· 

17. Czek pOQlega opłacie skarbowej, jeżeli 

w czeku na rzecz określonej osoby lub 
na jej zlecenie wystawca czeku jest za-

18. 

19. 

20. 

razem trasatem. ' . 

Zlecenie wypłaty ' (asygnacja) podlega 
opłacie w -tych przypadkach, jeżeli wy· 
płata ma być wykonana przez samego wy
stawcę lub inny oddział przedsiębiorstwa 
wystawcy, a odbiorca otrzymał zlecenie 
niedatowane, albo data zlecenia jest póź
niejsza, niż dzień doręczenia odbiorcy 
lub jeżeli zlec~nie ma być wykonane nie 
-za okazaniem, lecz w oznaczonym termi
nie. 

Do poz. 4. 

Wolny jest od opłaty przekaz wym~enio
nypod a). i b), gdy przekazującym jest 
Narodowy Bank Polski, nadto przekaz 
wymieniony pod b), gdy ', przekazującym 
jest osoba, wymieniona w przepisach do· 
datkowych do poz.1 i 2 pod Nr 13 lit. a), 
oraz jeżeli suma przekaz~na nie 'przewyż
sza 2.000 zł. 

Do poz. 5. 

Opłatę oblicza się od każdego zaprote
s towanego dokumentu, choćby protest 
dwóch lub więcej dokumentów objęty 
został jednym aktem. 
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Nr 
prze
r isu ' 

Tre§ć przepisu 

21. Jeżeli osoba, przeciwko której protest ma 
byt skierowany, ucz.yn.i zadość wezwani\: 
przed sporządzeniem protestu, to od' pro· 
tokółu, który stWierdzi ten stan rzeczy, 
należy pobrat połowę opłaty skarbowej, 
jaka b-y PfZwadała za sporządzenie pro
tes~u. 

Do poz. 6.. 

22. Narówni z pełnomocnictwem traktuje si~ 
protokół ..zastępujący pełnomocnictwo. 

23. Pełnomocnictwo udzielane w jednym 
piśmie, do~yczącym jednej sprawy prze2 
dwie lub więcej osób, bądź dwu lub wię
cej penomocnikom uważa się za . jedne! 
pełnomocnictwo. I 

24. Każdyegzemplan pełnomocnictwa ora2' 
każdy odpis pełnomocnictwa, zaś·wfadczo
ny bądź urzędownie, bądź przez praco
dawcę lub pełnomocnika, podlega opłacie 
jak oryginał. 

25. Wolne są od opłaty pełnomocnictwa: 

a) do działań w sprawach ubezpieczeJi 
społecznych oraz w postępowaniu są

dowo - karnym, karna - administracyj
nym, karnym skarbowym lub dyscy
plinarnym; 

b) udziełone dalszemu pełnomocnikowi 
(&ubstytucja}; 

ej wystawione przez osoby wymienionE 
w przepi.sach dodatkowych do poz. 1 
i 2 pod Nr 13 lit. a); 

d) upoważniające do zastępstwa przed 
komisjami polubownymi i rozjemczym' 
dla załatwienia zatargów zbiorowycb 
i indywidualnych pomiędzy pracodaw
cami a pracownikami, tudzież przec' 
sądami w sprawach o uzyskanie klau
zuli wykonalności do , orzeczeń ko
misyj lub do układów pojednawczych 
p.rzed nimi zawieranych, jak równi.ei 
w postępowaniu egzekucyjnym, prowa- ' 
dzonym na zasadzie takich orzeczeń 
lub układów pejednawcżych; 

e) udzielone pracowniczemu związkowi 
zawodowemu lub jego funkcjonariu
szom (dekret z dnia 8 lutego 1919 r 
Dz.U. R. P. Nr 15, poz. 209) albo prze2 
ten związek, a upoważniające do za
stępowania członków związku, 

Nr 
prze
pisu 

P0'2. t01 

T r e- § ć ' p- r z e p i s u 

fJ odpisy pełnomocnictw składane sądowi 
a pu:ezn(l(::wne dla uczestniC2qcycb 
w sprawie osób; 

g) up'oważniające do p.odjęda sumy nie 
przekraczającej 2.000 zł lub do odbioru 
sum wypłaconych z tytuht stosunku 
pracy alba wkładki w ' P'. K O. bez 
względu na kwotę oraz pełnomocni
dwa pocztowe i: pełnomocnictwa 

w obrocie żyrowym i czekowym mię
dzy instytucjami kredytowymi (wzo
ry podpisów). 

Do poz. 1. 

26. ·Wolna. j..est od opłaty pOIęk.a wekslowa 
i po:ęka na czeku. 

Do poz. 8. m. a i b.. 

27. , Przepis dodatkowy do poz. 2 lit. h Nr 12 
,stosuje się odpowiednio. 

Do pOZ. , 9. 
, 

28. Wolhe są od opłaty pisma, stwierdzające 
przyjęcie na przechowanie rzeczy rucho
mych, wydawane . przez Narodowy Bank 
Polski oraz koleiowe przechowalnie ba· 
gażowe. 

Do poz. 10 lit. a. 

29. W razie nie wystawienia dokumentu 
przez wysylającego takiej samej opłaciE 
podlega pismo, któl!'ym przewOŹltik stwier· 

. dza, że otrzymał rzecz do przewozu (do
wód ładunkowy, recepis, kwit bagażowy 
i t. p,}. 

30. List przewozowy kolejowy, za którym 
nadano dwa lub więcej przedmiotów, pod
lega opłacie jednokrotnej. 

31. Wolne są od opłaty dokumenty przewo
zowe, o ile chodzi o przesyłki pocztowe 
lub abonamentowe przesyłl;::i mlek~ 

Do poz. 10 lit. b. 

32. Nie podlegają opłacie bilety, uprawnia
jące do jazdy statkami żeglugi przybrzeż-
nej i powietrznej krajowej. ' 

33. Przepis dodatkowy do poz. 2 lit. h Nr 12 
stosuje się odpowiednio. 


