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PREZYDENT MIASTA
TORUNIA
Urząd Miejski w Toruniu
Wydział Podatków Lokalnych
ul. Grudziądzka 126 B
87 - 100 Toruń

WNIOSEK
o wydanie interpretacji indywidualnej

Na podstawie art. 14j § 1 oraz § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Qrdynacja
podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), przywoływanej dalej jako
" Ordynacja podatkowa" wnoszę o wydanie przez Prezydenta Miasta Torunia
interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opłaty skarbowej.
1. Wskazanie przepisów podatkowego
.
indywidualnej

będących

przedmiotem interpretacji

art. 12 ust.I oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm. ), przywoływanej dalej jako
" ustawa o opłacie skarbowej " .
2. Opis stanu faktycznego

doradca podatkowy jest pracownikiem spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej działalność pod firmą:
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Spółka

Doradztwa Podatkowego z siedzibą w
przy ul
która to spółka posiada też Oddziałw
obsługujący między innymi klientów z województwa podlaskiego.
Od dnia Ol lipca 2007r. w imieniu klientów spółki z województwa podlaskiego,
reprezentowanych przez
doradcę podatkowego,
na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r.
w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa
podatkowego ( Dz. U Nr 112, poz. 770 ), składane są wnioski do Ministra
Finansów, reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
o wydanie interpretacji indywidualnych, o których mowa wart. 14b § 7 Ordynacji
podatkowej. Niniejsze wnioski są składne na sformalizowanym druku o nazwie
ORD - IN, na którym to druku w części A został wskazany poniższy adres do
korespondencji w sprawach wniosków kierowanych przez podatników z
województwa podlaskiego do Ministra Finansów, tj: Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Toruniu, ul Św. Jakuba 20, 87 - 100 Toruń, gdzie są one też przez
pełnomocnika klientów, za pośrednictwem poczty przesyłane.
Strona wyjaśnia, iż należna opłata skarbowa od pełnomocnictw jest przez
doradcę podatkowego, ze środków finansowych spółki, wpłacana na rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego w Toruniu, a następnie klienci zwracająją do kasy
lub rachunek bankowy spółki. Strona nadto pragnie nadmienić, iż między
innymi decyzją ostateczną Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
.
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Toruniu z dnial .
Miasta Torunia z dnia
odmówiono klientowi spółki zwrotu
wpłaconej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Toruniu opłaty
skarbowej w kwocie 17,00 zł od przedłożonego w Biurze Krajowej Informacji
Podatkowej w Toruniu należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
2. Pytanie przyporządkowane dla stanu faktycznego

Czy na
klientów
firmą:

spółki

z

ełnomocniku reprezentującym
ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej działalność
Spółka

pod

Doradztwa Podatkowego z siedzibą w
. przesyłającym do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu
przy ul. Sw. Jakuba 20, z województwa podlaskiego wnioski do Ministra
Finansów reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
o wydanie interpretacji indywidualnych, od dnia OlIipca 2007r. spoczywa
obowiązek zapłaty należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa na rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego w Toruniu oraz obowiązek dołączenia opisu
pokwitowania zapłaconej opłaty skarbowej do przedmiotowych wniosków o
wydanie interpretacji indywidualnych?
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3. Stanowisko wnioskodawcy do pytania przedstawionego we wniosku

Stosownie do art.5 ust.2 ustawy o opłacie skarbowej, obowiązek zapłaty
należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa ciąży solidarnie na pełnomocniku
oraz jego mocodawcy. Z uwagi na fakt, iż wnioski o wydanie przez Ministra
Finansów interpretacji indywidualnych są przesyłane przez podatników z
województwa podlaskiego na adres do korespondencji wskazany w
sformalizowanym druku ORD - IN, tj. Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
w Toruniu ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń należy uznać, iż pełnomocnik
prawidłowo wpłaca opłatę skarbowąnależną od pełnomocnictw przesyłanych do
Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, na rachunek bankowy
Urzędu Miejskiego w Toruniu. Za prawidłowe należy też uznać, iż
pełnomocnik dołącza pokwitowanie zapłaty należnej opłaty skarbowej, do
wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej. Bez znaczenia natomiast w
przedmiotowej sprawie jest fakt, iż Minister Finansów jako organ administracji
publicznej ma swoją siedzibę Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12,jak też
bez znaczenia jest fakt, że w postępowaniach o wydanie niniejszych interpretacji
indywidualnych Minister Finansów jest reprezentowany przez Dyrektora Izby
Skarbowej w Warszawie.
Załącznik:

pokwitowanie zaPła~Pła.ty. w... kW.ocie..40,00 zł za wydanie interpretacji indywidualnej
w dniu
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Toruniu
c) kopia decyzji SK0 w Toruniu z d n . _

a)

wpłaconej
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PREZYDENT MIASTA
TORUNIA
Toruń,

dnia 6

październik

2008 r.
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INDYWIDUALNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 22.09.2008 r.(data wpływu: 25.09.2008 r.) w sprawie
wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie opłaty skarbowej
uprzejmie wyjaśniam, co następuje:
Zgodnie z brzmieniem art, I ust. I pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej opłacie tej podlega
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu
lub kopii, w sprawach indywidualnych z zakresu adm inistracj i publicznej lub w postępowaniu
sądowym. Stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach
fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
W przypadkach złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa obowiązek zapłaty
opłaty skarbowej ciąży solidarnie na mocodawcy i
pełnomocniku. Oznacza to, iż w zakresie
odpowiedzialności solidarnej za opłatę skarbową znajduje zastosowanie art. 91 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 Z późno zm.), który odsyła
do przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych.
Solidarna
odpowiedzialność dłużników, polega m.in. na tym, że wierzyciel może żądać całości lub części
świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Zaspokojenie
wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych z długu. Jednakże, aż do chwili
zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarnie pozostają zobowiązartit art. 366§ I
i § 2 Kodeksu cywilnego). Z istoty odpowiedzialności solidarnej wynika również, ż~ na etapie
dochodzenia roszczenia organ podatkowy może żądać zapłaty tylko od jednego z· dłużników
z wyłączeniem pozostałych. Organ podatkowy prowadząc postępowanie podatkowe w sprawie
określenia wysokości opłaty skarbowej wzywa jednego z dłużników do zapłaty powyższej opłaty.
Zgodnie z brzmieniem art. 12 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,
poz. 1635) organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz,
prezydent miasta). W przedmiocie złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii właściwym miejscowo jest organ podatkowy
właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
Mąjąc na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji
indywidualnejor an odatkow stwierdza, iż;
Pan
doradca podatkowy zatrudniony w Spółce Doradztwa
Podatkowego z siedzibą w 7
'7 która posiada oddział zamiejscowy w _
występujący w imieniu klientów z województwa podlaskiego na podstawie § 4 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 20.06.2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji
przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) do Ministra Finansów o wydanie
interpretacji przepisów prawa podatkowego zobowiązany jest do załączania do wniosku dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa i dowodu uiszczenia opłaty skarbowej z tego tytułu.
Organem właściwym do poboru tej opłaty jest Prezydent Miasta Torunia. Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej z siedzibą w Toruniu zostało wyznaczone przez Ministra Finansów, jako organ właściwy
do składania wniosków. O właściwości miejscowej w sprawach opłaty skarbowej z tytułu złożenia
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa decyduje faktyczne miejsce złożenia

powyższego dokumentu. Bez znaczenia jest fakt, iż interpretacje wydaje Minister Finansów,
a organem do którego kieruje się wniosek - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
Opłatę skarbowa wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Skoro fakt złożenia dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa rodzi ten obowiązek, zasadnym wdaje się być, iż wraz
z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego należy złożyć dokument
potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej. Obowiązek ten ciąży na pełnomocniku, jako na stronie,
która w imieniu mocodawcy składa wniosek i inne niezbędne dokumenty. Fakt zwrotów poniesionych
kosztów z tego tytułu nie może być rozpatrywany na gruncie prawa podatkowego, gdyż udzielenie
pełnomocnictwa jest czynnością z zakresu prawa cywilnego i swoboda zawierania umów
rozliczeń finansowych stron tej czynności winna być
cywilnoprawnych oraz ewentualnych
rozpatrywana wyłącznie na gruncie prawa cywilaego. Zasadnym wydaje się, że pełnomocnik do akt
dołącza dowód uiszczenia opłaty skarbowej, gdyż pozwala on jednoznacznie stwierdzić, że powyższa
opłata została prawidłowo wniesiona. W przypadku nieuiszczenia tej opłaty Prezydent Miasta Torunia,
jako organ właściwy do jej poboru może wszcząć postępowanie podatkowe w sprawie określenia
wysokości opłaty skarbowej. Podstawą do umorzenia postępowania jest dokonanie zapłaty zaległej
opłaty skarbowej i przedstawienie dowodu, jej uiszczenia w prawidłowej wysokości, ze wskazaniem,
iż dotyczy ona złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w przedmiotowej
sprawie.

Wobec

powyższego należy uznać

stanowisko zawarte we wniosku za

prawidłowe.

Na niniejszą interpretację przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Bydgoszczy. Zgodnie z brzmieniem art. 52§ 3 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm) złożenie
skargi musi poprzedzać wezwanie, skierowane na piśmie do organu, który wydał interpretację, do
usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się
dowiedzieć o wydaniu interpretacji. Termin do wniesienia skargi wynosi 30 dni od dnia doręczenia
odpowiedzi organu wezwanego do usunięcia naruszenia prawa, a w przypadku nieudzielenia takiej
odpowiedzi - 60 dni od dnia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
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