
PREZYDENT MIASTA RZESZOWA 


FN-R.3130.14.1.2013 Rzeszow, dnia 25.03.2013 r. 


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

Na podstawie art. 14j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podat
kowa (Oz. U. z 2012 roku, poz. 749 z pozniejszymi zmianami) Prezydent Miasta 
Rzeszowa stwierdza, ze stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 06.02.2013 r. 
(wp+}tw do organu podatkowego w tym samym dniu ) przez._I11111...... 

L' 7£ 0 wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego dotyczqcej art. 1. 
ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 optacie skarbowej (Oz. U. 
z 2012 r. poz. 1282 z pozn. zm. ) - jest prawidtowe. 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 14j § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej 
wlasciwosci interpretacje indywidualne wydaje wojt, burmistrz (prezydent miasta), 
starosta lub marszatek wojewodztwa. 

W d niu 06.02 .2013 r . ......_IiIiIlljll___..._lIIIIIIIiIIIi_._lIIIiIIiIIII..•----..--.IIIIIII~IIII_-.-••• ztozyt wniosek 0 wydanie interpre
tacji indywidualnej prawa podatkowego dotyczqcej art. 1. ust. 1 pkt 1 lit. a i b ww. 
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 optacie skarbowej w zwiqzku wejsciem w zycie 
ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. 0 nasiennictwie i koniecznosciq wydawania przez 
Wojewodzkiego inspektora zaswiadczen w trybie art. 84 ust. 6 ww. ustawy 0 nasien
nictwie. 

Wniosek spetnia wszystkie wymogi formalne. 

W przedmiotowym wniosku zostato przedstawione nastQpujqce zdarzenie 
przyszte: 

W dniu 28.01.2013 r. weszta w zycie ww. ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. 
o nasiennictwie. Ww. ustawa wart. 129 wprowadzita zmiany do ww. ustawy z dnia 
16 listopada 2006 r. 0 optacie skarbowej, na mocy ktorych, w zatqczniku do ustawy: 
1) w cz~sci I w ust. 36 uchylony zostat pkt 7, ktory stanowH, ze stawka optaty skar

bowej za dokonanie wpisu do rejestru dziatalnosci regulowanej podmiotu wyko
nujqcego dziatalnosc na podstawie przepisow 0 nasiennictwie w zakresie obrotu 
materiatem siewnym wynosi 288,00 zt, 

2) 	 w cz~sci II w ust. 10 uchylony zostat pkt 2, ktory stanowit, ze stawka optaty za 
wydanie swiadectwa dla mieszanki materiatu siewnego - za kazde wydane za
swiadczenie dotyczqce okreslonej partii wynosi 21,00 zt. 
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Do dnia 27.01.2013 r. dziatalnosc w zakresie obrotu materiatem siewnym byta 
dziatalnosciq regulowanq. Od dnia 28.01.2013 r. obr6t materiatem siewnym wymaga 
zgtoszenia. 

Zgodnie z art. 84 ust. 6 ww. ustawy 0 nasiennictwie Wojew6dzki inspektor po 
wpisaniu przedsi~biorcy do ewidencji przedsi~biorc6w wydaje przedsiebiorcy za
swiadczenie 0 wpisie do tej ewidencji, zawierajqce numer przedsi~biorcy wynikajqcy 
z ewidencji przedsi~biorc6w. 

Na podstawie powyzszych przepis6w, Wojew6dzki inspektor b~dzie wydawat 
zaswiadczenia, 0 kt6rych mowa wart. art. 84 ust. 6 ww. ustawy 0 nasiennictwie. 

W zwiqzku z powyzszym, zadano nastQpujqce pytania: 

1) czy za wydanie zaswiadczen, wydawanych w trybie art. 84 ust. 6 ww. ustawy 
o nasiennictwie nalezna jest optata skarbowa wysokosci 17,00 zt, okreslona 
w cz. II ust. 21 ustawy 0 optacie skarbowej (jak dla pozostatych zaswiadczen), 

2) czy za wydanie zaswiadczen, wydawanych w trybie art. 84 ust. 6 ww. ustawy 
o nasiennictwie nalezna jest optata skarbowa za dokonanie czynnosci urz~
dowej. 

Zdaniem Wnioskodawcy: 

W pismie z dnia 06.02.2013 r. 
, wyrazit stanowisko, iz 

zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 1 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 16 listo
pada 2006 r. 0 optacie skarbowej, optacie tej podlega wydanie zaswiadczenia na 
wniosek. 

Jak wynika z tresci tegoz pisma, zaswiadczenia w trybie art. 84 ust. 6 ww. 
ustawy 0 nasiennictwie bQdq wydawane z urzedu a nie na wniosek, stqd brak jest 
podstaw do pobierania optaty skarbowej za wydanie ww. zaswiadczen. 

Zdaniem Wnioskodawcy brak jest r6wniez podstaw prawnych do pobierania 
optaty skarbowej za wydawane z urz~du ww. zaswiadczenia wg stawek jak za doko
nanie czynnosci urz~dowej na postawie zgtoszenia, z uwagi na fakt, ze zatqcznik do 
ww. ustawy 0 optacie skarbowej nie zawiera stawki optaty skarbowej dla tej czynno
sci . 

W ocenie Prezydenta Miasta Rzeszowa: 

W swietle obowiqzujqcego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy 
w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysztego dotyczqcego braku 
podstaw prawnych do pobierania optaty skarbowej od zaswiadczen, kt6re b~dq wy
dawane z urz~du w trybie art. 84 ust. 6 ww. ustawy 0 nasiennictwie w zwiqzku wej
sciem w zycie ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. 0 nasiennictwie - jest prawidlowe. 

Zgodnie z art. 1. ust. 1 ww. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 optacie skar
bowej, optacie tej podlega: 
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: 

a) dokonanie czynnosci urzQdowej na podstawie zgtoszenia lub na wniosek, 
b) wydanie zaswiadczenia na wniosek, 
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji); 
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2) 	 ztotenie dokumentu stwierdzajqcego udzielenie petnomocnictwa lub prokury albo 
jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub 
w post~powaniu sqdowym. 
2. Optacie skarbowej podlega rowniet dokonanie czynnosci urz~dowej , wydanie 

zaswiadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny nit organ admini
stracji rZqdowej i samorzqdowej, w zwiqzku z wykonywaniem zadari z zakresu admi
nistracji publicznej, a takte ztotenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzajqcego 
udzielenie petnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. 

Natomiast art. 6 ust.1 pkt. 2 ww. ustawy 0 optacie skarbowej stanowi, te obo
wiazek zaptaty optaty skarbowej od wydania zaswiadczenia, powstaje z chwila 
ztozenia wniosku 0 wydanie zaswiadczenia. 

Jak wynika z powytszych przepisow, w sytuacji kiedy zaswiadczenia wydawa
ne Sq z urz~du, nie powstaje obowiqzek zaptaty optaty skarbowej. 

Wykaz przedmiotow optaty skarbowej, stawki tej optaty oraz zwolnienia od niej 
zawiera zatqcznik do ustawy. 

Stawki optaty skarbowej od dokonania czynnosci urz~dowych okresla Cz~sc I 
ww. zatqcznika, kt6ra jest katalogiem zamknietym. 

Jezeli dla danej czynnosci urz~dowej nie zostata okreslona stawka optaty 
skarbowej, nie podlega ona optacie skarbowej. 

Analiza Cz~sci I zatqcznika pozwala stwierdzic, it dla wydania zaswiadczenia 
w trybie art. 84 ust. 6 ww. ustawy 0 nasiennictwie nie zostata okreslona w tej cz~sci 
zatqcznika do ustawy stawka optaty skarbowej, czyli czynnosc ta znajduje si~ poza 
zakresem przedmiotowym ustawy. 

Na tie przedstawionego zdarzenia przysztego Prezydent Miasta Rzeszowa stwier
dza, te stanowisko Wnioskodawcy - jest prawidtowe. 

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysztego przedstawionego przez Wnioskodawc~ 
i stanu prawnego obowiqzujqcego w dniu wydania interpretacji. 

POUCZENIE 

Stronie przystuguje prawo wniesienia skargi na interpretacj~ z powodu jej nie
zgodnosci z prawem. Skarg~ wnosi si~ do Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego 
w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, po uprzednim wezwaniu na pismie organu do 
usuni~cia naruszenia prawa, w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skartqcy dowiedziat 
si~ 0 wydaniu interpretacji (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 0 po
st~powaniu przed sqdami administracyjnymi - Oz. U. z 2012, poz. 270 z poin . zm.). 

Skarg~ do WSA wnosi si~ w dwoch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy), 
w terminie trzydziestu dni od dnia dor~czenia odpowiedzi organu na wezwanie do 
usuni~cia naruszenia prawa, a jeteli organ nie udzielH odpowiedzi na wezwanie, 
w terminie szescdziesi~ciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. 
ustawy). 
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Skarg~ wnosi si~ za posrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa (art. 54 § 1 
ww. ustawy). 

Otrzymujg : 
1) adresat, 
2) a/a. 
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