
Rozdzia∏ 1

Przedmiot op∏aty skarbowej

Art. 1. 1. Op∏acie skarbowej podlega:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administra-
cji publicznej:

a) dokonanie czynnoÊci urz´dowej na podstawie
zg∏oszenia lub na wniosek,

b) wydanie zaÊwiadczenia na wniosek,

c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

2) z∏o˝enie dokumentu stwierdzajàcego udzielenie
pe∏nomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,
wypisu lub kopii — w sprawie z zakresu admini-
stracji publicznej lub w post´powaniu sàdo-
wym.

2. Op∏acie skarbowej podlega równie˝ dokonanie
czynnoÊci urz´dowej, wydanie zaÊwiadczenia oraz ze-
zwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny ni˝ organ
administracji rzàdowej i samorzàdowej, w zwiàzku
z wykonywaniem zadaƒ z zakresu administracji pu-
blicznej, a tak˝e z∏o˝enie w takim podmiocie doku-
mentu stwierdzajàcego udzielenie pe∏nomocnictwa
lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Art. 2. 1. Nie podlega op∏acie skarbowej:

1) dokonanie czynnoÊci urz´dowej, wydanie za-
Êwiadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
albo z∏o˝enie dokumentu stwierdzajàcego udziele-
nie pe∏nomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,
wypisu lub kopii w sprawach:

a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobie-
nia,

b) ubezpieczenia spo∏ecznego, ubezpieczenia
zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg okreÊlo-
nych w przepisach szczególnych dla ˝o∏nierzy
niezawodowych i poborowych odbywajàcych
s∏u˝b´ zast´pczà oraz ich rodzin, a tak˝e upraw-
nieƒ dla osób niepe∏nosprawnych i osób obj´-
tych przepisami o szczególnych uprawnieniach
dla kombatantów,

c) Êwiadczeƒ socjalnych oraz w sprawach za∏a-
twianych na podstawie przepisów o pomocy
spo∏ecznej i przepisów o zatrudnieniu socjal-
nym,

d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Euro-
pejskiego i organów samorzàdu terytorialnego
oraz referendum,

e) powszechnego obowiàzku obrony, z wyjàtkiem
decyzji w sprawach udzielania zgody obywate-
lom polskim na s∏u˝b´ w obcym wojsku lub
w obcej organizacji wojskowej,

f) zatrudnienia, wynagrodzeƒ za prac´,

g) nauki, szkolnictwa i oÊwiaty pozaszkolnej oraz
ochrony zdrowia,

h) za∏atwianych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoÊciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603,
z póên. zm.2)),

i) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze re-
patriacji oraz stwierdzenia posiadania obywa-
telstwa polskiego nabytego w ten sposób, 

j) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej, paƒstw Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego nienale˝àcych do Unii Europejskiej lub
paƒstw nieb´dàcych stronami umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogà
korzystaç ze swobody przep∏ywu osób na pod-
stawie umów zawartych przez te paƒstwa ze
Wspólnotà Europejskà i jej paƒstwami cz∏on-
kowskimi, oraz cz∏onków ich rodzin,

k) o nadanie statusu uchodêcy, udzielenie azylu,
zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach
ochrony czasowej,

l) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lip-
ca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty
z tytu∏u pozostawienia nieruchomoÊci poza
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 195,
poz. 1437);

2) dokonanie czynnoÊci urz´dowej, wydanie zaÊwiad-
czenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa
mieszkaniowego;
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r.
Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601.

1635

USTAWA

z dnia 16 listopada 2006 r.

o op∏acie skarbowej1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 12 stycznia

1991 r. o podatkach i op∏atach lokalnych, ustaw´ z dnia
14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie, ustaw´ z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, ustaw´ z dnia
15 paêdziernika 1999 r. — Kodeks karny skarbowy, ustaw´
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym i ustaw´ z dnia 13 listopada 2003 r. o do-
chodach jednostek samorzàdu terytorialnego.



3) wydanie zaÊwiadczenia i zezwolenia przez Agencj´
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo
Agencj´ Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wy-
konywania przez te agencje zadaƒ w ramach reali-
zacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych zadaƒ
dotyczàcych organizacji rynków rolnych, z wy∏à-
czeniem zadaƒ w zakresie administrowania obro-
tem z zagranicà towarami rolno-spo˝ywczymi;

4) dokonanie czynnoÊci urz´dowej i wydanie za-
Êwiadczenia w sprawach p∏atnoÊci bezpoÊrednich
dla producentów rolnych;

5) wydanie zaÊwiadczenia niezb´dnego do uzasad-
nienia wniosków w sprawach wymienionych
w pkt 1—4;

6) dokonanie czynnoÊci urz´dowej i wydanie za-
Êwiadczenia w sprawach o zmian´ nazwiska
i imienia (imion) oraz w sprawach o ustalenie pi-
sowni imienia i nazwiska osób, którym bezpraw-
nie je zmieniono, a tak˝e zst´pnych i ma∏˝onków
tych osób;

7) wydanie zezwolenia przez ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska lub wojewod´ na dzia∏ania
zwiàzane z czynnà ochronà przyrody. 

2. Je˝eli zaÊwiadczenie, którego wydanie nie pod-
lega op∏acie skarbowej zostanie u˝yte w innej sprawie
ni˝ wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaÊwiadczenia
podlega op∏acie skarbowej. 

Art. 3. Nie podlega op∏acie skarbowej: dokonanie
czynnoÊci urz´dowej, wydanie zaÊwiadczenia oraz ze-
zwolenia (pozwolenia, koncesji), je˝eli na podstawie
odr´bnych przepisów podlegajà innym op∏atom
o charakterze publicznoprawnym lub sà od tych op∏at
zwolnione.

Art. 4. Wykaz przedmiotów op∏aty skarbowej,
stawki tej op∏aty oraz zwolnienia okreÊla za∏àcznik do
ustawy.

Rozdzia∏ 2

Obowiàzek zap∏aty op∏aty skarbowej
oraz podmioty zwolnione od op∏aty skarbowej

Art. 5. 1. Obowiàzek zap∏aty op∏aty skarbowej cià-
˝y na osobach fizycznych, osobach prawnych i jed-
nostkach organizacyjnych niemajàcych osobowoÊci
prawnej, je˝eli wskutek dokonanego przez nie zg∏osze-
nia lub na ich wniosek dokonuje si´ czynnoÊci urz´do-
wej, albo je˝eli na ich wniosek wydaje si´ zaÊwiadcze-
nie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesj´), a w przy-
padku z∏o˝enia dokumentu, o którym mowa w art. 1
ust. 1 pkt 2 — na mocodawcy, pe∏nomocniku, przed-
si´biorcy lub prokurencie.

2. Obowiàzek zap∏aty op∏aty skarbowej cià˝y soli-
darnie na osobach lub jednostkach wymienionych
w ust. 1, je˝eli w wyniku z∏o˝onego wspólnie zg∏osze-
nia lub na ich wspólny wniosek dokonuje si´ czynno-
Êci urz´dowej lub na ich wspólny wniosek wydaje si´

zaÊwiadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesj´)
a w przypadku z∏o˝enia dokumentu, o którym mowa
w art. 1 ust. 1 pkt 2 — na mocodawcy i pe∏nomocniku
lub przedsi´biorcy i prokurencie.

3. Je˝eli jednà ze stron czynnoÊci, o której mowa
w ust. 2, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jed-
nostka organizacyjna niemajàca osobowoÊci prawnej
zwolniona od op∏aty skarbowej, obowiàzek zap∏aty
op∏aty skarbowej cià˝y solidarnie na pozosta∏ych stro-
nach tej czynnoÊci.

Art. 6. 1. Obowiàzek zap∏aty op∏aty skarbowej po-
wstaje:

1) od dokonania czynnoÊci urz´dowej — z chwilà do-
konania zg∏oszenia lub z∏o˝enia wniosku o doko-
nanie czynnoÊci urz´dowej;

2) od wydania zaÊwiadczenia — z chwilà z∏o˝enia
wniosku o wydanie zaÊwiadczenia;

3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) —
z chwilà z∏o˝enia wniosku o wydanie zezwolenia
(pozwolenia, koncesji);

4) od z∏o˝enia dokumentu stwierdzajàcego udzielenie
pe∏nomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu,
wypisu lub kopii — z chwilà z∏o˝enia dokumentu
w organie administracji publicznej, sàdzie lub
podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;

5) od przedmiotu op∏aty okreÊlonego w art. 2 ust. 2
— z chwilà u˝ycia zaÊwiadczenia w sprawie innej
ni˝ wymieniona w art. 2 ust. 1.

2. Op∏at´ skarbowà wp∏aca si´ z chwilà powstania
obowiàzku jej zap∏aty.

Art. 7. Zwalnia si´ od op∏aty skarbowej:

1) pod warunkiem wzajemnoÊci, paƒstwa obce, ich
przedstawicielstwa dyplomatyczne, urz´dy konsu-
larne i si∏y zbrojne, mi´dzynarodowe organizacje
i instytucje oraz ich oddzia∏y i przedstawicielstwa,
korzystajàce na podstawie ustaw, umów lub po-
wszechnie uznanych zwyczajów mi´dzynarodo-
wych z przywilejów i immunitetów, a tak˝e cz∏on-
ków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi,
je˝eli nie sà one obywatelami polskimi i nie majà
miejsca sta∏ego pobytu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

2) jednostki bud˝etowe;

3) jednostki samorzàdu terytorialnego;

4) organizacje po˝ytku publicznego, je˝eli dokonujà
zg∏oszenia lub sk∏adajà wniosek o dokonanie czyn-
noÊci urz´dowej albo wniosek o wydanie zaÊwiad-
czenia lub zezwolenia — wy∏àcznie w zwiàzku
z nieodp∏atnà dzia∏alnoÊcià po˝ytku publicznego
w rozumieniu przepisów o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego i o wolontariacie;

5) osoby, które dokonujàc zg∏oszenia lub sk∏adajàc
wniosek o dokonanie czynnoÊci urz´dowej albo
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wniosek o wydanie zaÊwiadczenia lub zezwolenia
(pozwolenia, koncesji) albo sk∏adajàc dokument
stwierdzajàcy udzielenie pe∏nomocnictwa lub pro-
kury albo jego odpis, wypis lub kopi´ przedstawià
zaÊwiadczenie o korzystaniu ze Êwiadczeƒ pomo-
cy spo∏ecznej z powodu ubóstwa;

6) osoby fizyczne prowadzàce czynnà ochron´ gatun-
kowà oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo
rolne, leÊne lub rybackie nara˝one jest na szkody
wyrzàdzane przez gatunki zwierzàt chronionych
nieobj´te odszkodowaniem Skarbu Paƒstwa —
wy∏àcznie w zakresie przedmiotów op∏aty skarbo-
wej zwiàzanych z ochronà przyrody.

Rozdzia∏ 3

Zap∏ata i zwrot op∏aty skarbowej

Art. 8. 1. Zap∏aty op∏aty skarbowej dokonuje si´
gotówkà w kasie organu podatkowego lub bezgotów-
kowo na rachunek tego organu.

2. Rada gminy mo˝e zarzàdziç pobór op∏aty skar-
bowej w drodze inkasa oraz wyznaczyç inkasentów
i okreÊliç wysokoÊç wynagrodzenia za inkaso.

3. Organy administracji rzàdowej i samorzàdowej
oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, obo-
wiàzane sà dokonaç adnotacji o zap∏acie op∏aty skar-
bowej, zwolnieniu lub wy∏àczeniu obowiàzku zap∏aty
tej op∏aty od dokonanych przez nie czynnoÊci urz´do-
wych, wydanych zaÊwiadczeƒ i zezwoleƒ (pozwoleƒ,
koncesji).

Art. 9. 1. Op∏ata skarbowa podlega zwrotowi:

1) od dokonania czynnoÊci urz´dowej — je˝eli mimo
zap∏acenia op∏aty nie dokonano czynnoÊci urz´do-
wej;

2) od wydania zaÊwiadczenia lub zezwolenia (pozwo-
lenia, koncesji) — je˝eli mimo zap∏acenia op∏aty
nie wydano zaÊwiadczenia lub zezwolenia (pozwo-
lenia, koncesji).

2. Zwrot op∏aty skarbowej nast´puje na wniosek.

3. Op∏ata skarbowa nie podlega zwrotowi po up∏y-
wie pi´ciu lat liczàc od koƒca roku, w którym dokona-
no zap∏aty op∏aty.

Art. 10. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
zwrotu op∏aty skarbowej oraz szczegó∏owy sposób po-
twierdzania przez organy administracji rzàdowej i sa-
morzàdowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1
ust. 2, zap∏aty op∏aty skarbowej, w szczególnoÊci przez
okreÊlenie:

1) dokumentowania zap∏aty op∏aty skarbowej,

2) trybu zwrotu op∏aty skarbowej,

3) sposobu sporzàdzania adnotacji potwierdzajàcych
zap∏at´ op∏aty skarbowej, zwolnienie od niej lub
wy∏àczenie obowiàzku jej zap∏aty

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia sprawno-
Êci post´powania podatkowego, a tak˝e zapewnienia
kontroli zap∏aty op∏aty skarbowej. 

Art. 11. 1. Organy administracji rzàdowej i samo-
rzàdowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1
ust. 2, przekazujà organowi podatkowemu w∏aÊciwe-
mu w sprawie op∏aty skarbowej zbiorczà informacj´
o przypadkach nieuiszczenia nale˝nej op∏aty skarbowej
od dokonanych przez nie czynnoÊci urz´dowych, wy-
danych zaÊwiadczeƒ i zezwoleƒ (pozwoleƒ, koncesji),
a tak˝e od zaÊwiadczeƒ, o których mowa w art. 2 ust. 2,
u˝ytych w prowadzonych przez te organy lub podmio-
ty post´powaniach oraz od z∏o˝onych do nich doku-
mentów stwierdzajàcych udzielenie pe∏nomocnictwa
lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.

2. Sàdy przekazujà organowi podatkowemu w∏a-
Êciwemu w sprawie op∏aty skarbowej zbiorczà infor-
macj´ o przypadkach nieuiszczenia nale˝nej op∏aty
skarbowej od z∏o˝onych w sàdzie dokumentów stwier-
dzajàcych udzielenie pe∏nomocnictwa lub prokury
oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, jest prze-
kazywana co miesiàc, do 7 dnia miesiàca nast´pujàce-
go po miesiàcu, w którym nie uiszczono nale˝nej op∏a-
ty skarbowej i zawiera:

1) imi´ i nazwisko (nazw´ lub firm´), adres podmiotu
zobowiàzanego do uiszczenia op∏aty skarbowej;

2) przedmiot, od którego nie uiszczono nale˝nej op∏a-
ty skarbowej, w tym dane jednoznacznie identyfi-
kujàce ten przedmiot.

Rozdzia∏ 4

W∏aÊciwoÊç organów podatkowych 

Art. 12. 1. Organem podatkowym w∏aÊciwym
w sprawach op∏aty skarbowej jest wójt (burmistrz,
prezydent miasta).

2. Organem podatkowym w∏aÊciwym miejscowo
w sprawach op∏aty skarbowej jest:

1) od dokonania czynnoÊci urz´dowej, wydania za-
Êwiadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, konce-
sji) — organ podatkowy w∏aÊciwy ze wzgl´du na
siedzib´ organu lub podmiotu, który dokona∏
czynnoÊci urz´dowej albo wyda∏ zaÊwiadczenie
lub zezwolenie (pozwolenie, koncesj´);

2) od z∏o˝enia dokumentu stwierdzajàcego udziele-
nie pe∏nomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu,
wypisu lub kopii — organ podatkowy w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce z∏o˝enia dokumentu.

Rozdzia∏ 5

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 13. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 i Nr 220, poz. 1601) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:
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1) w art. 1 uchyla si´ pkt 6;

2) uchyla si´ art. 18;

3) w art. 19 w pkt 1 uchyla si´ lit. e.

Art. 14. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. — Pra-
wo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z póên.
zm.3)) w art. 7 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Notariusz jako p∏atnik na podstawie odr´bnych
przepisów pobiera podatki.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 61:

a) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Zap∏ata op∏aty skarbowej przez podatni-
ków, o których mowa w § 1, mo˝e nastà-
piç w gotówce.”,

b) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) gdy zap∏ata podatku, zgodnie z przepisami
prawa podatkowego, jest dokonywana pa-
pierami wartoÊciowymi lub znakami akcy-
zy;”;

2) w art. 63 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zaokràglania podstaw opodatkowania i kwot
podatków nie stosuje si´ do op∏at, o których
mowa w przepisach o podatkach i op∏atach
lokalnych.”.

Art. 16. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Ko-
deks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z póên.
zm.5)) uchyla si´ art. 58 i 59.

Art. 17. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717, z póên. zm.6)) w art. 30 uchyla si´
ust. 2.

Art. 18. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o do-
chodach jednostek samorzàdu terytorialnego (Dz. U.
Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz
z 2006 r. Nr 141, poz. 1011) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 2 uchyla si´ lit. d;

2) w art. 14:

a) w ust. 1:

— uchyla si´ pkt 1, 

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uiszczanej gotówkà, sà wp∏acane na ra-
chunek bud˝etu gminy, na obszarze któ-
rej ma siedzib´ podmiot, który dokona∏
czynnoÊci urz´dowej albo wyda∏ za-
Êwiadczenie lub zezwolenie, z zastrze˝e-
niem ust. 2;”,

— uchyla si´ pkt 3,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Je˝eli podmiotem, który dokona∏ czynnoÊci
urz´dowej albo wyda∏ zaÊwiadczenie lub ze-
zwolenie, jest wójt (burmistrz, prezydent
miasta) lub upowa˝niony przez niego pod-
miot, wp∏ywy z op∏aty skarbowej uiszczanej
gotówkà sà wp∏acane na rachunek bud˝etu
tej gminy.”.

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 19. Je˝eli z∏o˝ono podanie, za∏àczniki do poda-
nia, dokonano zg∏oszenia lub wystàpiono z wnioskiem
o dokonanie czynnoÊci urz´dowej albo z wnioskiem
o wydanie zaÊwiadczenia lub zezwolenia (pozwolenia,
koncesji), albo sporzàdzono dokument stwierdzajàcy
ustanowienie pe∏nomocnika lub jego odpis, wypis,
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, stosuje si´ prze-
pisy dotychczasowe.

Art. 20. Traci moc ustawa z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r.
o op∏acie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532,
z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 48, poz. 447, Nr 62,
poz. 550, Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788, Nr 113,
poz. 954, Nr 143, poz. 1199, Nr 153, poz. 1272, Nr 169,
poz. 1418, Nr 175, poz. 1458 i Nr 179, poz. 1485 oraz
z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 144, poz. 1043).

Art. 21. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2007 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

Dziennik Ustaw Nr 225 — 11157 — Poz. 1635

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124,
poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142, z 2004 r. Nr 62, poz. 577,
Nr 147, poz. 1547, Nr 173, poz. 1808 i Nr 202, poz. 2067,
z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 167, poz. 1398, Nr 169,
poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205 oraz z 2006 r. Nr 218,
poz. 1592.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031 i Nr 217, poz. 1590.

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11,
poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213,
poz. 1803, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302
i Nr 162, poz. 1569, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 68,
poz. 623, Nr 93, poz. 894, Nr 97, poz. 963 i Nr 173,
poz. 1808, z 2005 r. Nr 130, poz. 1090, Nr 143, poz. 1199,
Nr 177, poz. 1468 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2006 r. Nr 79,
poz. 546, Nr 104, poz. 708 i Nr 191, poz. 1413.

6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.



Dziennik Ustaw Nr 225 — 11158 — Poz. 1635

Za∏àcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
(poz. 1635)

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OP¸ATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OP¸ATY ORAZ ZWOLNIENIA



Dziennik Ustaw Nr 225 — 11159 — Poz. 1635



Dziennik Ustaw Nr 225 — 11160 — Poz. 1635



Dziennik Ustaw Nr 225 — 11161 — Poz. 1635



Dziennik Ustaw Nr 225 — 11162 — Poz. 1635



Dziennik Ustaw Nr 225 — 11163 — Poz. 1635



Dziennik Ustaw Nr 225 — 11164 — Poz. 1635



Dziennik Ustaw Nr 225 — 11165 — Poz. 1635



Dziennik Ustaw Nr 225 — 11166 — Poz. 1635



Dziennik Ustaw Nr 225 — 11167 — Poz. 1635



Dziennik Ustaw Nr 225 — 11168 — Poz. 1635



Dziennik Ustaw Nr 225 — 11169 — Poz. 1635
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Dziennik Ustaw Nr 225 — 11171 — Poz. 1635



Dziennik Ustaw Nr 225 — 11172 — Poz. 1635



Dziennik Ustaw Nr 225 — 11173 — Poz. 1635



Dziennik Ustaw Nr 225 — 11174 — Poz. 1635



Dziennik Ustaw Nr 225 — 11175 — Poz. 1635



Dziennik Ustaw Nr 225 — 11176 — Poz. 1635



Dziennik Ustaw Nr 225 — 11177 — Poz. 1635



Dziennik Ustaw Nr 225 — 11178 — Poz. 1635



Dziennik Ustaw Nr 225 — 11179 — Poz. 1635



Dziennik Ustaw Nr 225 — 11180 — Poz. 1635



Dziennik Ustaw Nr 225 — 11181 — Poz. 1635
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