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1. Nazwa sprawy  
Zwrot opłaty skarbowej 

 
2. Miejsce załatwienia sprawy  
Urząd Miejski w Lipianach – Sekretariat - pokój nr 18 lub Biuro Obsługi Interesantów – 
pokój nr 6.  Poniedziałek-Piątek 7.00-15.00; e-mail umig@lipiany.pl  
 
3. Podstawa prawna  
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613 

z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783  

z późn. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty 

opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) 
 
4. Wymagane dokumenty 
Wypełniony wniosek o zwrot opłaty skarbowej. 
Sposób dostarczenia: osobiście lub pocztą. 
 
5. Opłata  

 Brak opłat. 
 

6. Termin załatwienia 
Bez zbędnej zwłoki - w terminie do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie 
skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy. 
 

7. Sposób załatwienia. 
Organ podatkowy przed załatwieniem sprawy przeprowadza postępowanie wyjaśniające,  
kończy postępowanie wydając decyzję w sprawie zwrotu opłaty skarbowej lub decyzję 
stwierdzającą nadpłatę w opłacie skarbowej wraz z orzeczeniem zwrotu tej nadpłaty albo 
decyzję w sprawie odmowy zwrotu opłaty skarbowej lub decyzję stwierdzającą brak 
nadpłaty w opłacie skarbowej. 
Sposób odbioru: osobiście lub pocztą. 

 
8. Tryb odwoławczy 
Od decyzji Burmistrza Lipian przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, 
który rozstrzygnięcie wydał.  
 

9. Informacje dodatkowe 
1) Zwrot opłaty skarbowej można otrzymać: w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach, 

przekazem pocztowym lub na konto bankowe zgodnie ze wskazaniem we wniosku. 
2) Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli: 

- mimo zapłacenia opłaty – nie dokonano czynności urzędowej, 
- mimo zapłacenia opłaty – nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia, 
- zapłaty dokonano na rachunek niewłaściwego miejscowo organu podatkowego, 
- opłatę zapłacono nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej. 
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3) Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku,  
w którym dokonano zapłaty opłaty. 
 

10. Załączniki 
 Wniosek o zwrot opłaty skarbowej. 


