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INTERPRETACJA   INDYWIDUALNA 
 

Na podstawie art. 14j § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa         
(j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz upowaŜnienia Prezydenta Miasta Szczecin       
z dnia 16 sierpnia 2013 r. znak: WO-I.0052.3.83.2013.KO w sprawie wydawania decyzji,          
postanowień, zaświadczeń oraz dokonywania innych czynności w zakresie postępowania 
podatkowego dotyczącego podatków i opłat lokalnych 
 

uznaję 
 

stanowisko strony przedstawione we wniosku z dnia 12.09.2013 r. o udzielenie pisemnej  
interpretacji przepisów prawa podatkowego - za  nieprawidłowe. 
 

Uzasadnienie 
 
Pismem z dnia 12.09.2013 r. „X” zwrócił się z wnioskiem o wydanie indywidualnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie. Przedmiotowy 
wniosek został uzupełniony przez Stronę pismem z dnia 07.10.2013 r. o własne stanowisko    
w sprawie. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: 
„X” na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz.U. Nr 62 
poz. 574 z późn. zm.) wydaje sportowe zezwolenia połowowe upowaŜniające do prowadzenia 
połowu w celach sportowo-rekreacyjnych w polskich obszarach morskich. Wydanie 
zezwolenia podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późniejszymi zmianami. Za wydanie zezwolenie 
stawka opłaty skarbowej wynosi odpowiednio: 
1) na okres jednego miesiąca – 16 zł, 
2) Na okres jednego roku: 

a) emerytom, rencistom oraz młodzieŜy szkolnej w wieku do 24 lat – 31 zł, 
b) innym podmiotom – 49 zł. 

 
Przepis prawa podatkowego będący przedmiotem interpretacji: 
Część III kolumna 2, ust. 22, pkt 2 lit a – załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.       
o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późniejszymi zmianami). 
 
W związku z powyŜszym wnioskujący zadał następujące pytanie: 
1. Czy niŜsze stawki opłaty skarbowej wymienione w punkcie 2a) mogą być stosowane 

wobec obcokrajowców, mających ustalone prawo do emerytury lub renty na podstawie 



przepisów zagranicznych i legitymujących się wydanym za granicą dokumentem, 
mającym potwierdzać takie prawo oraz wobec osób, które nie ukończyły 24 roku Ŝycia       
i nie są obywatelami Polski a pobierają naukę we własnym państwie? 

2. Jeśli ww. stawka opłaty skarbowej ma być stosowana wobec tych osób, to na podstawie 
jakich dokumentów moŜe być zastosowana niŜsza stawka opłaty skarbowej, zwaŜywszy 
na to, Ŝe będą to dokumenty w językach obcych, to bez ich przetłumaczenia nie będzie 
moŜliwości stwierdzenia prawidłowości pobierania opłaty skarbowej w związku               
z zastosowaniem niŜszej stawki. 

 
Stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego 
przedstawia się następująco: 
Wnioskodawca stoi na stanowisku, Ŝe za wydanie sportowego zezwolenia połowowego         
na okres jednego roku naleŜy stosować stawkę 31,00 zł jedynie w stosunku do osób, które 
mają ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego na podstawie 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153 poz. 1227) oraz w stosunku do osób, które nie 
ukończyły 24 roku Ŝycia i pobierają naukę w placówkach wymienionych w art. 2 ustawy         
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572) jak                 
i w uczelniach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572). 
 
Po dokonaniu analizy obowiązujących w przedmiotowym zakresie przepisów prawa 
podatkowego, organ podatkowy uznał, Ŝe stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny 
prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. 
 
Zgodnie z częścią III kol. 2 ust. 22 pkt 2 litera a załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) sportowe zezwolenie 
połowowe na okres jednego roku wydawane emerytom, rencistom oraz młodzieŜy szkolnej    
w wieku do 24 lat podlega opłacie skarbowej w wysokości 31 zł. 
PoniewaŜ ustawa o opłacie skarbowej nie precyzuje ww. pojęć, zatem jeśli strona wykaŜe,    
Ŝe jest emerytem, rencistą lub osobą uczącą się do 24 roku Ŝycia, to naleŜy zastosować wobec 
niej niŜszą stawkę opłaty skarbowej, bez względu na to, czy jest obywatelem polskim czy 
cudzoziemcem.  
 
Odnosząc się do drugiego pytania, organ podatkowy wyjaśnia, iŜ pytanie to nie dotyczy 
przepisów prawa podatkowego, wobec powyŜszego, nie moŜe stanowić przedmiotu 
interpretacji indywidualnej przewidzianej w art. 14 j  ustawy ordynacja podatkowa.  
 
Niniejsza interpretacja udzielana jest w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące 
na dzień złoŜenia zapytania w organie podatkowym i dotyczy stanu faktycznego 
przedstawionego przez wnioskodawcę. 
Jednocześnie informuję, Ŝe niniejsza interpretacja po usunięciu danych identyfikujących 
wnioskodawcę zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

Pouczenie 
Od niniejszej interpretacji przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin. Skargę moŜna 
wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie Prezydenta Miasta Szczecin do usunięcia 
naruszenia prawa. Termin do złoŜenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wynosi        
14 dni od dnia, w którym skarŜący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o treści wydanej 



interpretacji. Termin na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
wynosi 30 dni od dnia doręczenia stronie odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia 
naruszenia prawa, a jeŜeli organ takiej odpowiedzi nie udzielił, w terminie 60 dni od dnia 
wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


