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7. OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w myœl art. 21 ust. 1 pkt 90 u.p.d.o.f., zwolnienie œwiadczeñ na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykszta³cenia ogólnego, w przypadku wszystkich pracowników, nie obejmuje wynagrodzeñ otrzymywanych:
– za czas urlopu szkoleniowego oraz
– za czas zwolnieñ z ca³oœci lub z czêœci dnia pracy.

454

PRZYK£AD Jan Kowalski pracuj¹cy i mieszkaj¹cy w Skierniewicach, na podstawie skierowania udzielonego przez pracodawcê, rozpocz¹³ w lutym 2008 r. dwusemestralne podyplomowe studia zaoczne na Uniwersytecie £ódzkim. Umowa miêdzy pracodawc¹ a Janem Kowalskim nie wprowadza³a rozwi¹zañ innych ni¿ przewidziane w rozporz¹dzeniu.
Tak wiêc, Janowi Kowalskiemu przys³ugiwa³o z tego tytu³u: zwrot kosztów uczestnictwa,
w tym zakwaterowania, wy¿ywienia i przejazdu oraz p³atny urlop szkoleniowy na udzia³
w obowi¹zkowych zajêciach oraz p³atne zwolnienie z czêœci dnia pracy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 u.p.d.o.f. – ze zwolnienia podatkowego korzysta jedynie
wartoœæ kosztów uczestnictwa, w tym zakwaterowania, wy¿ywienia i przejazdu. Natomiast wynagrodzenie za urlop szkoleniowy i zwolnienie z czêœci dnia pracy stanowi¹
przychód ze stosunku pracy i podlegaj¹ opodatkowaniu.

c. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych
Zrycza³towane koszty uzyskania przychodów
Koszty uzyskania przychodów z tytu³u stosunku s³u¿bowego, stosunku pracy, spó³dzielczego
stosunku pracy oraz pracy nak³adczej – zgodnie z art. 22 ust. 2 u.p.d.o.f. – zasadniczo ustala
siê w sposób zrycza³towany. Ich wysokoœæ wynika bezpoœrednio z przepisów u.p.d.o.f.
W poni¿szych tabelach przedstawiono wysokoœæ kwotow¹ kosztów uzyskania przychodów ze
stosunku pracy i stosunków pokrewnych w latach 2011 i 2012.
Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych
w latach 2011 i 2012
Koszty uzyskania przychodów
standardowe

2011 rok

2012 rok

miesiêcznie

za rok podatkowy

miesiêcznie

za rok podatkowy

111,25 z³
w ka¿dym
zak³adzie pracy

1335 z³
w jednym zak³adzie
pracy

111,25 z³
w ka¿dym
zak³adzie pracy

1335 z³
w jednym zak³adzie
pracy
³¹cznie we wszystkich
zak³adach nie wiêcej
ni¿ 2002,05 z³

³¹cznie we wszystkich
zak³adach nie wiêcej
ni¿ 2002,05 z³
podwy¿szone
(gdy pracownik
mieszka w innej
miejscowoœci ni¿
zak³ad pracy
i nie uzyskuje
dodatku za
roz³¹kê)

139,06 z³
w ka¿dym
zak³adzie pracy

1668,72 z³
w jednym zak³adzie
pracy
³¹cznie we wszystkich
„zamiejscowych”
zak³adach pracy nie
wiêcej ni¿ 2502,56 z³

139,06 z³
w ka¿dym
zak³adzie pracy

1668,72 z³
w jednym zak³adzie
pracy
³¹cznie we wszystkich
„zamiejscowych”
zak³adach pracy nie
wiêcej ni¿ 2502,56 z³

Je¿eli roczne koszty uzyskania przychodów okreœlone w powy¿szej tabeli s¹ ni¿sze od
wydatków na dojazd do zak³adu lub zak³adów pracy œrodkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te

WA¯NE!

www.meritum.pl
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6.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
Rodzaje przychodów zwolnionych od podatku

Podstawa prawna

Dochody z odp³atnego zbycia nieruchomoœci i praw maj¹tkowych, o któ- Art. 21 ust. 1 pkt 131
rych mowa w art. 30e, w wysokoœci, która odpowiada iloczynowi tego do- w zw. z art. 21 ust.
chodu i udzia³u wydatków poniesionych na w³asne cele mieszkaniowe 25–30 u.p.d.o.f.
w przychodzie z odp³atnego zbycia nieruchomoœci i praw maj¹tkowych, je¿eli pocz¹wszy od dnia odp³atnego zbycia, nie póŸniej ni¿ w okresie dwóch
lat od koñca roku podatkowego, w którym nast¹pi³o odp³atne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomoœci lub tego prawa maj¹tkowego
zosta³ wydatkowany na w³asne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzglêdnia siê do wysokoœci przychodu z odp³atnego zbycia nieruchomoœci i praw maj¹tkowych

F. Opodatkowanie dochodów z odp³atnego zbycia innych
rzeczy
665

Dochody z odp³atnego zbycia rzeczy ruchomych podlegaj¹ opodatkowaniu na zasadach ogólnych (wed³ug skali podatkowej). Zasady jego ustalania okreœla art. 24 ust. 6 u.p.d.o.f. W myœl
tego przepisu, dochodem z odp³atnego zbycia rzeczy okreœlonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d
u.p.d.o.f., je¿eli przychód z odp³atnego zbycia nie stanowi przychodu z dzia³alnoœci gospodarczej, jest ró¿nica pomiêdzy przychodem uzyskanym z odp³atnego zbycia rzeczy a kosztem ich
nabycia, zmniejszona o wartoœæ nak³adów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.
WA¯NE! Stosownie do art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f., przychodem z odp³atnego zbycia rzeczy jest ich
wartoœæ wyra¿ona w cenie okreœlonej w umowie, pomniejszona o koszty odp³atnego zbycia.
Je¿eli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartoœci rynkowej tych
rzeczy lub praw, przychód z odp³atnego zbycia okreœla organ podatkowy lub organ kontroli
skarbowej w wysokoœci wartoœci rynkowej. Jeœli zbywca jest podatnikiem podatku od towarów
i us³ug, przychodem z odp³atnego zbycia rzeczy lub praw jest przychód (ustalony wed³ug powy¿szych regu³) pomniejszony o nale¿ny podatek od towarów i us³ug.

Sposób obliczania dochodu z odp³atnego zbycia rzeczy przedstawia poni¿szy wykres.
Dochód
z odp³atnego
zbycia rzeczy
ruchomej

666

=

przychód
z odp³atnego
zbycia rzeczy
ruchomej

–

koszt nabycia
rzeczy ruchomej

–

wartoœæ
nak³adów
poczynionych
w czasie
posiadania

Zgodnie z przedstawion¹ powy¿ej definicj¹ dochodu z odp³atnego zbycia rzeczy ruchomych
w przypadku gdy okreœlona w umowie wartoœæ zbywanej przez podatnika rzeczy jest ni¿sza od
kosztu jej nabycia, dochód z odp³atnego zbycia w ogóle nie powstaje.
PRZYK£AD

Podatnik w paŸdzierniku 2007 r. zakupi³ samochód za kwotê 35 000 z³. W marcu 2008 r. zdecydowa³ siê jednak sprzedaæ ten samochód. Ze sprzeda¿y uzyska³ kwotê
ni¿sz¹ o 5000 z³ (30 000 z³). W rezultacie, pomimo ¿e sprzeda¿ samochodu zosta³a dokonana przed up³ywem pó³ roku od jego nabycia, sprzeda¿ ta nie podlega³a opodatkowaniu, poniewa¿ nie dosz³o do powstania dochodu ze sprzeda¿y samochodu.
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1. ZASADY OGÓLNE

stuje przepis umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajem, którego to kraju nie
jest rezydentem albo w którym nie ma siedziby lub zarz¹du.
Przepisy Modelu Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i maj¹tku oraz poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawieraj¹ postanowienia, które zapewniaj¹ stosowanie stawek rycza³tu podatkowego obowi¹zuj¹cego pomiêdzy pañstwem Ÿród³a
przychodu a pañstwem, gdzie ma miejsce zamieszkania (siedzibê lub zarz¹d) odbiorca uprawniony do otrzymania nale¿noœci licencyjnych.
Zatem kraj miejsca zamieszkania czy te¿ siedziby lub zarz¹du jakiegokolwiek podmiotu poœrednicz¹cego jest pomijany dla okreœlenia w³aœciwej stawki rycza³tu.
PRZYK£AD (na eliminowanie praktyk „kupczenia umowami” w zakresie zrycza³towanego opodatkowania nale¿noœci licencyjnych). Autor posiadaj¹cy miejsce zamieszkania w pañstwie „C” publikuje swoj¹ ksi¹¿kê w wydawnictwie z siedzib¹ w pañstwie
„A”. Autor korzysta z us³ug reprezentuj¹cego go agenta, który ma siedzibê w pañstwie „B”. Wi¹¿e ich umowa agencyjna. Na mocy umowy wydawniczej, któr¹ autor
zawar³ z wydawnictwem, wynagrodzenie z tytu³u praw autorskich do ksi¹¿ki ma zostaæ przelane przez wydawnictwo na rachunek bankowy agenta autora w pañstwie
„B”. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, obowi¹zuj¹ca miêdzy pañstwem „A” i „B” przewiduje ni¿sz¹ stawkê zrycza³towanego podatku (withholding tax)
od nale¿noœci z tytu³u praw autorskich ani¿eli taka umowa obowi¹zuj¹ca miêdzy pañstwami „A” i „C”:

PAÑSTWO „A”
WYDAWNICTWO

P³atnoœæ nale¿noœci
dla autora

ZASTOSOWANIE
UMOWY WI¥¯¥CEJ
PAÑSTWA „A” i „C”

PAÑSTWO „B”
AGENT AUTORA

Umowa agencyjna

PAÑSTWO „C”
AUTOR
(UPRAWNIONY
ODBIORCA)

W powy¿szym przyk³adzie fakt wystêpowania poœrednika (agenta autora) z pañstwa „B” powinien zostaæ pominiêty dla celów podatkowych w odniesieniu i w zwi¹zku z opodatkowaniem nale¿noœci autora z tytu³u przys³uguj¹cych mu praw autorskich do utworu opublikowanego przez wydawnictwo z pañstwa „A”. Musi byæ zastosowana stawka rycza³tu dla nale¿noœci z tytu³u praw autorskich przewidziana w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania
wi¹¿¹cej pañstwa „A” i „C”. Wydawnictwo musi pobraæ podatek z zastosowaniem tej stawki
rycza³tu.
Natomiast zakresem praw pokrewnych objête s¹ prawa do artystycznych wykonañ, prawa
do fonogramów i wideogramów oraz prawa do nadañ, a tak¿e prawa do pierwszych wydañ
oraz wydañ naukowych i krytycznych.
www.meritum.pl
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CENY TRANSFEROWE

runki ekonomiczne wystêpuj¹ce w czasie i miejscu, w którym dokonano transakcji, i strategiê gospodarcz¹ realizowan¹ przez podatników.
Dalej, rozporz¹dzenie o cenach transferowych stanowi, i¿ analiza funkcji podmiotów uczestnicz¹cych w transakcji powinna okreœlaæ, którzy z uczestników transakcji wykonuj¹ funkcje
ekonomicznie wa¿ne, to jest takie, które s¹ najistotniejsze dla tworzenia wartoœci i zysków
powstaj¹cych w wyniku transakcji. Przy dokonywaniu takiej analizy uwzglêdniæ nale¿y
w szczególnoœci:
– podzia³ ryzyka gospodarczego i odpowiedzialnoœci stron transakcji;
– rozmiar zaanga¿owanych œrodków, maszyn i urz¹dzeñ;
– wartoœæ zaanga¿owanych dóbr niematerialnych.
Analiza pe³nionych funkcji ma za zadanie odpowiedzieæ na pytanie, jakie istotne z ekonomicznego punktu widzenia dzia³ania podejmuje ka¿da ze stron transakcji w ca³oœci ³añcucha
produkcyjno-dystrybucyjnego, skutkuj¹ce tym, ¿e:
– przedmiot transakcji fizycznie powstaje;
– wzrasta jego wartoœæ ekonomiczna;
– trafia on do nabywcy ostatecznego (konsumenta) b¹dŸ poœrednika spoza grupy kapita³owej.

1005 Istotne jest przy tym, aby uwzglêdniæ nie tylko te dzia³ania, które dotycz¹ bezpoœredniej
wspó³pracy miêdzy powi¹zanymi stronami transakcji, ale równie¿, które ka¿da ze stron podejmuje w zwi¹zku z t¹ transakcj¹ przed jej zawarciem, jak i po niej.
PRZYK£AD Spó³ka produkcyjna dostarcza wyroby gotowe odbiorcy powi¹zanemu. Odbiorca ten jest dystrybutorem i odprzedaje zakupione od producenta powi¹zanego towary
dalszym odbiorcom niezale¿nym (np. hurtowniom i sieciom handlowym).
Producent, oprócz tego, ¿e dokonuje sprzeda¿y do dystrybutora powi¹zanego, który
odpowiada za dotarcie z jego wyrobami do odbiorców na danym rynku geograficznym,
samodzielnie sprzedaje na swoim rynku lokalnym czêœæ produkcji podobnym odbiorcom niezale¿nym, co ci obs³ugiwani przez dystrybutora powi¹zanego (czyli równie¿ np.
hurtowniom i sieciom handlowym).
Za³ó¿my dalej, ¿e w obydwu przypadkach odbiorcy niezale¿ni s¹ sk³onni do zap³aty tej
samej ceny.

Odbiorcy niezale¿ni

Odbiorcy niezale¿ni

3

2
1

Sprzeda¿
Powi¹zany dystrybutor–nabywca

Producent
Linia podzia³u rynku
zbytu pomiêdzy
producentem
a dystrybutorem

Ograniczenie analizy funkcjonalnej tylko do przep³ywu oznaczonego nr 1 mog³oby prowadziæ do wyci¹gniêcia wniosku, ¿e producent powinien uzyskaæ jednakow¹ cenê
sprzeda¿y zarówno kieruj¹c swoje produkty do odbiorcy powi¹zanego, jak i do odbiorców niezale¿nych.
Pog³êbiona analiza funkcjonalna mo¿e jednak wykazaæ, ¿e w rzeczywistoœci funkcje
pe³nione przez producenta w transakcji z odbiorc¹ powi¹zanym s¹ zdecydowanie ograniczone w stosunku do funkcji, które musi on wykonaæ, aby samodzielnie dotrzeæ ze

670
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2. DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

Poni¿szy przyk³ad obrazuje ró¿nicê w wartoœci sankcji za stosowanie cen nierynkowych
w przypadku, w którym podatnik odpowiednio przedstawi³by lub nie przedstawi³by prawid³owo sporz¹dzonej dokumentacji cen transferowych.
PRZYK£AD

Podatnik sprzedaje us³ugi spó³ce powi¹zanej po cenie 100, w³adze skarbowe
kwestionuj¹ powy¿sz¹ cenê, uznaj¹c, ¿e cena rynkowa to 200.
Cena
transakcyjna

Cena rynkowa
(wg w³adz skarbowych)

Dodatkowy
dochód

Podatek
50%

Podatek
19%

Ró¿nica

100

200

100

50

19

31

Sprzedaj¹cy

W przypadku braku dokumentacji cen transferowych podatek bêdzie pobrany w wysokoœci 50% doszacowania, w przypadku przedstawienia dokumentacji cen transferowych
zgodnej ze stanem faktycznym i wymogami art. 9a u.p.d.o.p. podatek bêdzie pobrany
w wysokoœci standardowej.

W przypadku, w którym w³adze skarbowe nie stwierdzi³yby zani¿enia podstawy do opodatkowania w wyniku stosowania cen nierynkowych, podatnik nie ponosi³by bezpoœrednich konsekwencji braku dokumentacji cen transferowych.
Jednak¿e drugi rodzaj sankcji, czyli sankcje dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe podatnika jest bezwarunkowy. Sankcje te mog¹ zostaæ zastosowane za brak prawid³owo
sporz¹dzonej dokumentacji cen transferowych, bez wzglêdu na to, czy ceny w danej transakcji z podmiotem powi¹zanym maj¹ charakter rynkowy, czy nie. Co wiêcej sankcje te s¹ stosowane w oderwaniu od analizy rynkowoœci ceny przeprowadzanej przez w³adze skarbowe,
gdy¿ odnosz¹ siê jedynie do faktu posiadania, b¹dŸ nieposiadania prawid³owo sporz¹dzonej
dokumentacji cen transferowych. Powy¿sze stwierdzenie wynika z faktu, i¿ dokumentacja
cen transferowych (na mocy art. 82 o.p.) ma status informacji podatkowej. Podczas gdy zgodnie z art. 80 Kodeksu karnego skarbowego nieprzedstawienie informacji podatkowej w terminie zagro¿one jest kar¹ grzywny do wysokoœci 120 stawek dziennych, czyli do wysokoœci
ponad 2 mln PLN, natomiast przedstawienie nieprawdziwej informacji podatkowej zagro¿one
jest kar¹ grzywny do 240 stawek dziennych, czyli do ponad 4 mln PLN.

G. Obowi¹zkowe elementy dokumentacji cen
transferowych
Artyku³ 9a u.p.d.o.p. wymienia elementy, które powinna zawieraæ dokumentacja cen transfe-

rowych, aby mog³a zostaæ zaakceptowana przez w³adze skarbowe jako sporz¹dzona prawid³owo. Elementy te s¹ nastêpuj¹ce:
– opis funkcji pe³nionych przed podmioty uczestnicz¹ce w transakcji (z uwzglêdnieniem zaanga¿owanych aktywów oraz ponoszonych ryzyk);
– okreœlenie przewidywanych kosztów / wydatków zwi¹zanych z transakcj¹ oraz forma / termin zap³aty;
– opis metody i sposobu kalkulacji zysków oraz okreœlenie ceny przedmiotu transakcji;
– okreœlenie strategii gospodarczej oraz innych istotnych czynników – w przypadku, gdy wywieraj¹ one wp³yw na wartoœæ transakcji;
– okreœlenie korzyœci oczekiwanych przez podmiot w zwi¹zku z korzystaniem z us³ug / œwiadczeñ o charakterze niematerialnym.
www.meritum.pl
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Rozporz¹dzenie Federalnego Ministra Finanów
z 5 paŸdziernika 2006 r.

Dekret IFZ2004/124
z 11 sierpnia 2004 r.

Niemcy

Holandia

Inland Revenue Statement
of Practice 3/99 on
Advance Pricing Agreements, Tax Bulletin
Issue 43

Regulation 4 A-8-99
– dotyczy wy³¹cznie
metody kalkulacji ceny

Francja

Wielka
Brytania

Rev. Proc. 2006-09

USA

Dekret 38/2006
Od 1 stycznia 2007 r.

Dzia³ IIa Ordynacji podatkowej

Polska

Wêgry

Podstawa prawna

Pañstwo

Nie – dostêpne tylko w specyficznych sytuacjach

20 tys. EUR

Tak

Jednostronne dostêpne, ale
preferowane dwu- lub wielostronne

0,5–2 lub 2–7 mln HUF (jednostronne, w zale¿noœci od przyjêtej metody kalkulacji ceny),
3–8 mln HUF (dwustronne),
5–10 mln HUF (wielostronne),

Brak op³at

Brak op³at

Tak

3–5 lat, tylko na
przysz³oœæ

Tak, tak¿e na bazie
anonimowej

Zasada – porozumienia
jedno- lub dwustronne
W wyj¹tkowych przypadkach
– wielostronne

Brak op³at

3–5 lat, z mo¿liwoœci¹
przed³u¿enia o kolejne
3 lata

3–5 lat, mo¿liwe obowi¹zywanie wstecz

Tak

4–5 lat lub wiêcej,
mo¿liwe obowi¹zywanie wstecz

Brak okreœlonych granic, zazwyczaj 3–5 lat

Brak informacji

Tak, tak¿e na bazie
anonimowej

Tak

Najczêœciej min. 5 lat,
mo¿liwe obowi¹zywanie wstecz

Tak, tak¿e na bazie
anonimowej

Tak

22,5–50 tys. USD – w zale¿noœci od wielkoœci wnioskodawcy i liczby transakcji, które
maj¹ byæ objête porozumieniem

Max 5 lat (mo¿liwoœæ
przed³u¿enia na kolejne
piêcioletnie okresy)

Tak

Zale¿y od typu porozumienia
– 1% wartoœci transakcji
(5–200 tys. z³)

Tak – równie¿ dla transakcji
krajowych

Termin
obowi¹zywania

Konsultacje
wstêpne

Porozumienia
jednostronne

Op³aty za wydanie

Tak

Tak

Brak regulacji

Tak

Tak

Tak

Tak

Obowi¹zek przedstawiania sprawozdania z realizacji
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2. ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY O OP£ACIE SKARBOWEJ

1643

ust. 53 czêœci I za³¹cznika przewiduje stawkê 10 z³ od decyzji innej ni¿ wymieniona w za³¹czniku, do której maj¹ zastosowanie przepisy k.p.a. Wynika z tego, i¿ w istocie op³at¹ skarbow¹ objêta jest ka¿da decyzja wydawane na podstawie przepisów k.p.a, poza konkretnymi
decyzjami zwolnionymi od op³aty (kolumna czwarta za³¹cznika). Szczególn¹ kategori¹ „innej
decyzji”, o której mowa w ust. 53 czêœci I za³¹cznika, jest decyzja odmowna, o której ju¿ by³a
mowa wczeœniej.
PRZYK£AD „W

za³¹czniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o op³acie skarbowej, zawieraj¹cym «Wykaz przedmiotów op³aty skarbowej, stawki tej op³aty oraz zwolnienia» decyzje wydawane jako zwolnienie od niektórych zakazów wprowadzonych w celu zapewnienia szczelnoœci i stabilnoœci wa³ów przeciwpowodziowych nie zosta³y odrêbnie wyszczególnione i dlatego nale¿y je zakwalifikowaæ do poz. 53 w czêœci I wykazu pod
nazw¹ «decyzja inna, ni¿ wymieniona w niniejszym za³¹czniku, do której maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu postêpowania administracyjnego»” (pismo Urzêdu Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim z 21 maja 2007 r. Op³ata skarbowa od decyzji zezwalaj¹cej
na prowadzenie robót dotycz¹cych wa³ów przeciwpowodziowych, Bd V 0717/13/07).

Ustêp 21 czêœci II za³¹cznika przewiduje stawkê 17 z³ od „pozosta³ych zaœwiadczeñ” innych
ni¿ wymienione w za³¹czniku, zaœ ust. 44 czêœci III dla zezwoleñ (pozwoleñ, koncesji) na wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej stawkê 616 z³ i dla pozosta³ych zezwoleñ (pozwoleñ,
koncesji) 82 z³. Ustawodawca w przypadku „pozosta³ych zaœwiadczeñ”, w odró¿nieniu od „innych decyzji”, nie wprowadza ograniczenia jedynie do zaœwiadczeñ, do których maj¹ zastosowanie przepisy k.p.a. Bêd¹ tu mieœci³y siê wiêc tak¿e pozosta³e zaœwiadczenia wydawane na
podstawie przepisów o.p., z wy³¹czeniem tych zaœwiadczeñ, które objête s¹ zwolnieniem
zgodnie z treœci¹ kolumny czwartej za³¹cznika.
„Inne pozwolenia, zezwolenia i koncesje”, to te, których wydawanie przewiduj¹ przepisy prawa i jednoczeœnie na podstawie przepisów odrêbnych nie s¹ od nich pobierane inne op³aty
publicznoprawne.
PRZYK£AD

Na podstawie przepisu ust. 21 czêœci II za³¹cznika pobierana jest op³ata skarbowa w wysokoœci 17 z³ od wydawanego na wniosek zainteresowanego, na podstawie
art. 217 k.p.a., zaœwiadczenia o dokonaniu zmiany danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w art. 64 ustawy O ochronie przyrody (pismo Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Œrodowiska z 12 lipca 2007 r., Op³ata skarbowa w sprawach indywidualnych
z zakresu ochrony œrodowiska, PL-606/07).

PRZYK£AD Op³ata skarbowa w wysokoœci 616 z³, na podstawie przepisu ust. 44 czêœci III
za³¹cznika pobierana jest od wydania koncesji na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie
poszukiwania lub rozpoznawania z³ó¿ kopalin na podstawie przepisu art. 15 ustawy –
Prawo geologiczne i górnicze (pismo Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Œrodowiska
z 12 lipca 2007 r., Op³ata skarbowa w sprawach indywidualnych z zakresu ochrony
œrodowiska, PL-606/07).

2. Zakres podmiotowy ustawy o op³acie skarbowej
Zgodnie z przepisem art. 5 u.o.s. obowi¹zek zap³aty op³aty skarbowej ci¹¿y na osobach fizycz- 1643
nych, osobach prawnych i na jednostkach organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowoœci
prawnej. Podmiotem obci¹¿onym op³at¹ skarbow¹ jest podmiot, który inicjuje dzia³anie orgawww.meritum.pl
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Pierwsze wskazane s¹ wprost w ustawie i nie mog¹ byæ ani skracane, ani przed³u¿ane. Terminy s¹dowe zosta³y zdefiniowane w art. 82 p.p.s.a. jako terminy wyznaczane przez s¹d lub
przewodnicz¹cego. Te mog¹ byæ przed³u¿ane lub skracane w zale¿noœci od okolicznoœci. Liczy
siê je od og³oszenia postanowienia lub zarz¹dzenia w danym przedmiocie, a gdy ustawa przewiduje dorêczenie z urzêdu – od jego dorêczenia.
Pod pojêciem s¹du nale¿y rozumieæ s¹d orzekaj¹cy w danej sprawie, zarówno w formie postanowienia wydanego na rozprawie, jak i na posiedzeniu niejawnym. Za przewodnicz¹cego nale¿y uznaæ przewodnicz¹cego wydzia³u lub przewodnicz¹cego posiedzenia.

1853 Uregulowania dotycz¹ce terminów s¹ kwesti¹ niezmiernie wa¿n¹. Niezachowanie terminu
mo¿e rodziæ powa¿ne konsekwencje, z odrzuceniem skargi w³¹cznie. Artyku³ 83 p.p.s.a.
odsy³a do przepisów prawa cywilnego (art. 110–116 k.c.). Zgodnie z tymi uregulowaniami:
– termin oznaczony w dniach koñczy siê z up³ywem ostatniego dnia;
– je¿eli pocz¹tkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglêdnia
siê przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nast¹pi³o.
Zapis dotycz¹cy terminów oznaczonych w tygodniach, miesi¹cach lub latach nie ma znaczenia w odniesieniu do p.p.s.a., gdy¿ ustawa ta przewiduje wy³¹cznie terminy liczone w dniach.
WA¯NE! Odmiennie ni¿ w prawie cywilnym dla potrzeb obliczania terminu, sobota zosta³a
zrównana z dniem ustawowo wolnym od pracy, jeœli wiêc ostatni dzieñ przypadnie w³aœnie na sobotê lub dzieñ ustawowo wolny od pracy, w takim przypadku ostatnim dniem terminu bêdzie dzieñ nastêpuj¹cy po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Termin dokonania czynnoœci w postêpowaniu s¹dowym w formie pisma jest zachowany, gdy
pismo zosta³o wniesione do w³aœciwego s¹du przed up³ywem terminu. Oznacza to z³o¿enie
pisma zarówno w biurze podawczym s¹du, jak i w jakimkolwiek jego wydziale.
WA¯NE! Dla zachowania terminu pismo musi byæ z³o¿one w jakimkolwiek wydziale. Wydzia³
ten mo¿e byæ nawet niew³aœciwy do podjêcia dalszych czynnoœci s¹dowych (post. SN
z 24 czerwca 2002 r., I PZ 55/02, OSNP 2004, nr 7, poz. 125).

Pismo musi zostaæ nadane pod adresem w³aœciwego s¹du (post. SN z 28 listopada
1988 r., III CZP 33/87, OSNCP 1988, nr 6, poz. 73). Je¿eli pismo zostanie wniesione do

WA¯NE!

niew³aœciwego s¹du, to o dokonanej czynnoœci decyduje data jego wp³yniêcia do s¹du w³aœciwego, ewentualnie data jego nadania pod adresem s¹du w³aœciwego przez s¹d niew³aœciwy.
Nie ma znaczenia, kto takie pismo nada w urzêdzie pocztowym (post. SN z 10 lutego
1975 r., II CZ 13/75, OSPiKA 1975, z. 10, poz. 216).

Za równoznaczne ze z³o¿eniem pisma do s¹du uwa¿a siê oddanie go w polskim urzêdzie
pocztowym lub polskim urzêdzie konsularnym.
WA¯NE! Oddanie pisma w przedsiêbiorstwie przewozowym (innym ni¿ polski urz¹d pocztowy)
/ firmie kurierskiej nie oznacza zachowania terminu do dokonania czynnoœci procesowej, je¿eli w terminie pismo nie wp³ynê³o do s¹du (post. SN z 30 kwietnia 2001 r., I PKN 879/00,
OSNP 2003, nr 5, poz. 125).

1854 W sytuacji, gdy pismo nadawane jest za granic¹, o zachowaniu terminu decyduje moment
przekazania tego pisma polskiemu urzêdowi pocztowemu lub polskiemu urzêdowi konsular1166
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