Informacje dotyczące opłaty skarbowej

Wykaz niektórych stawek opłat skarbowych w sprawach dot. broni.
lp.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Przedmiot opłaty skarbowej

Pozwolenie na broń udzielone osobie
fizycznej
Rezygnacja z pozwolenia
na wniosek strony
Pozostałe zaświadczenia wydane na
wniosek strony (w tym zaświadczenia
zezwalające na nabycie broni i nowe
Legitymacje Posiadacza Broni
wydane w przypadku zagubienia lub
zniszczenia starej legitymacji)
Wydanie karty rejestracyjnej broni
pneumatycznej lub karty rejestracyjnej
broni pozbawionej na stałe cech
użytkowych
Wydanie Europejskiej karty broni
palnej
Poświadczenie zgodności duplikatu,
odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii
dokonanie przez organy administracji
rządowej lub samorządowej albo
archiwum państwowe

Stawka
242,00 zł
10,00 zł

17,00 zł

82,00 zł

105,00zł
Od każdej strony pełnej
lub zaczętej stronnicy
5,00 zł
Opłaty nie uiszcza
się od
pełnomocnictwa

Złożenie dokumentu stwierdzającego
udzielenie pełnomocnictwo lub prokury
7.

oraz jego odpis, wypis lub kopia-od
każdego stosunku pełnomocnictwa
(prokury)

Uwagi

17,00zł

udzielonego
małżonkowi
wstępnemu
zstępnemu lub
rodzeństwu

Opłaty skarbowe uiszcza się „z góry” – w terminie 3 dni od złożenia podania o
wydanie zezwolenia (pozwolenia), złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub
złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w organie
administracji publicznej.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
/Dz. U. z 2006 r. poz. 1635 ze zm./ „ opłata skarbowa podlega zwrotowi od wydania
zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie
wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia)". O zwrot przedmiotowej opłaty
należy zwrócić się bezpośrednio do właściwego organu skarbowego.

UWAGA!
Zgodnie z opinią Departamentu Podatków Lokalnych Ministerstwa
Finansów z dnia 11 marca 2015r.( znak l.dz. PL-LM.836.14.2015 ) wniosek o
zmianę posiadanego pozwolenia na broń (np. w zakresie ilości egzemplarzy) w
trybie art. 155 kpa nie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej.
Ww. zasady nie dotyczą osób, którym prawo do posiadania broni wydano
przed zmianą przepisów ustawy o broni i amunicji, tj. do dnia 10 marca 2011 r.
włącznie. Osoby te z uwagi na inną podstawę prawną prowadzonego postępowania
(art.10 ustawy o broni i amunicji) zobowiązane są do uiszczenia wymienionej opłaty
skarbowej.

