Z interpretacji indywidualnej usunięto dane identyfikujące wnioskodawcę oraz inne podmioty
wskazane w treści interpretacji zgodnie z art. 14i § 3 w związku z art. 14j § 3 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.).

Lubin, dnia 20 września 2021 r.
FN.310.1.2021
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego
Na podstawie art. 14j §1 i §3 oraz art. 14b i art. 14c §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.; dalej jako: u.o.p.) w związku z art.1 ust. 1 pkt 2
w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1546 ze zm.; dalej jako: u.o.s.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 września 2021 r. Pana ……………….. (data wpływu do organu
10 września 2021 r.) w sprawie udzielenia indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
w zakresie obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, organ podatkowy uznaje
stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe w przedstawionym stanie faktycznym uznając,
iż art. 2 ust.1 pkt 1 lit. c u.o.s. stanowi wyłączenie od generalnego obowiązku uiszczenia opłaty
skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach z zakresu
postępowań regulowanych ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 111 ze zm. dalej jako: u.ś.r.) wskazując, że złożenie przedmiotowego pełnomocnictwa nie
powoduje powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej.

UZASADNIENIE
W dniu 10 września 2021 r. do organu podatkowego wpłynął wniosek Pana ……………………….
o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia: „czy art. 2 ust. 1
pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej stanowi wyłączenie od generalnego
obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa w sprawach z zakresu postępowań regulowanych ustawą z dn. 28.11.2003r.
o świadczeniach rodzinnych?”

Wydział Finansowy
ul. Kilińskiego 10; 59-300 Lubin
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Do ww. pisma Wnioskodawca dołączył dowód uiszczenia opłaty w wysokości 40,00 zł za wydanie
interpretacji.
Wnioskodawca jest osobą fizyczną - adwokatem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
……………………………………………………. (przeważająca działalność gospodarcza kod PKD:
69.10.Z Działalność prawnicza), który działając jako profesjonalny pełnomocnik, reprezentuje m.in.
klientów w sprawach o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji
z zatrudnienia ze względu na sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną. Podstawą działań
podejmowanych przez Wnioskodawcę w imieniu Klienta jest pełnomocnictwo udzielone przez Klienta,
które składa przy realizacji czynności dokonywanej w sprawie o świadczenie pielęgnacyjne.
Wnioskodawca w sposób wyczerpujący przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż ” (…)
w ramach działalności prowadzonej przeze mnie kancelarii adwokackiej reprezentuję m.in.
wnioskodawców w sprawach o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji
z zatrudnienia ze względu na sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną (art.17 ustawy z dnia
28.11.2003 o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z ogólną zasadą art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy o opłacie
skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej.
Jednak art. 2 ust.1 pkt 1 lit.c tej ustawy stanowi, iż zwolnieniu z obowiązku uiszczenia opłaty podlegają
sprawy z zakresu świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów
o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów
o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wyżej wskazane
zwolnienie jest generalnie uznawane przez organy prowadzące postępowania w sprawach o świadczenie
pielęgnacyjne, jednak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ……………. kwestionuje właściwość w/w
przepisu w tym zakresie, wobec czego konieczne jest uzyskanie stanowiska odpowiedniego organu
podatkowego”.
Zdaniem Wnioskodawcy, w tym stanie faktycznym, nie powstanie obowiązek zapłaty opłaty skarbowej
bowiem zgodnie z ogólną zasadą art. 1 ust. 1 pkt 2 u.o.s.

złożenie dokumentu stwierdzającego

udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej. Jednak art. 2 ust.1 pkt 1 lit.c w/w ustawy
stanowi, iż zwolnieniu z obowiązku uiszczenia opłaty podlegają sprawy z zakresu świadczeń socjalnych
oraz sprawy załatwiane na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci. Na dowód poparcia własnego stanowiska w sprawie Wnioskodawca przytacza
tezy z orzecznictwa i piśmiennictwa w tym m.in.: wyrok WSA w Gliwicach sygn. akt IV SA/GI 557/17;
wyrok WSA w Olsztynie sygn. akt II SA/OI 885/11; wyrok WSA w Opolu sygn. akt II SA/Op 71/09;
wyrok NSA sygn. akt I OSK 1094/08.
Mając na względzie przedstawiony stan faktyczny oraz zaprezentowane przez Wnioskodawcę własne
stanowisko w sprawie, podstawową kwestią, w ocenie tutejszego Organu, było przeanalizowanie
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obowiązujących przepisów ustawy o opłacie skarbowej w zakresie problematyki zawartej we wniosku.
W oparciu o dyspozycję art. 1 ust. 1 pkt 2 u.o.s. opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie
z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Zatem przepis ten określa przedmiot
tej opłaty. Ustawa ta określa także wyłączenia, w tym wskazuje, że nie podlega opłacie skarbowej
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii
w sprawach świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy
społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu
socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (art. 2 ust. 1 pkt 1lit. c ustawy)
a także wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w takich sprawach (art. 2 ust. 1
pkt 5 ustawy). Ustawa wymienia rodzajowe przepisy a nadto wskazuje generalnie, że oprócz tych
wymienionych regulacji prawnych, wyłączeniu podlegają sprawy świadczeń socjalnych. Niewątpliwie,
sprawami świadczeń socjalnych są sprawy uregulowane w ustawie z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych, która określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz
zasady

ustalania,

przyznawania

i wypłacania

tych

świadczeń.

Świadczeniami

rodzinnymi

uregulowanymi tą ustawą są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; 2) świadczenia
opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a; 3a) świadczenia wypłacane przez gminy na
podstawie art. 22b; 4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; 5) świadczenie
rodzicielskie.
Orzecznictwo sądów administracyjnych potwierdza w orzeczeniach w zakresie kosztów postępowania,
że złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie o świadczenie
pielęgnacyjne podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej (np. z uzasadnienia postanowienia
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2021r., II SA/Po 462/20,
w którym wskazano, że „sąd nie orzekał w zakresie zwrotu opłaty skarbowej od złożonego
pełnomocnictwa (k. 6 akt sądowych) oraz wpisu sądowego, gdyż zgodnie odpowiednio z art. 2 ust. 1 pkt
1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej i art. 239 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. skarżąca
nie miała obowiązku ich uiszczania” oraz z uzasadnienia postanowienia Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 sierpnia 2017r. IV SA/Gl 557/17, w którym wskazano, że
„brak jest natomiast podstaw do zasądzenia kosztów w wysokości 17zł za uiszczenie opłaty skarbowej
od udzielonego adwokatowi pełnomocnictwa. Trzeba bowiem podkreślić, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej złożenie
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach z zakresu świadczeń socjalnych
oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci. W niniejszej sprawie przedmiotem zaskarżenia jest decyzja
dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego będącego świadczeniem rodzinnym. Wobec tego złożenie
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pełnomocnictwa nie podlega opłacie skarbowej i wydatek poniesiony z tego tytułu nie może zostać
uznany za niezbędny w rozumieniu art. 205 p.p.s.a.”
Po dokonaniu analizy obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa sądowego, organ podatkowy
uznaje stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania przepisów podatkowych, dotyczących
obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w opisanym stanie faktycznym za prawidłowe.
Organ podatkowy stwierdza, że art. 2 ust.1 pkt 1 lit. c u.o.s. stanowi wyłączenie od generalnego
obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa w sprawach z zakresu postępowań regulowanych ustawą o świadczeniach rodzinnych.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem
decyzji wydanej:
1) z zastosowaniem art. 119a;
2) w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług;
3) z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.
Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1,
jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień
podatkowych.
Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny
sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia
przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany
któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją
aktualność.
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego
w dniu wydania interpretacji.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego
z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.)
w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa
w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).
Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego
wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być
oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub
niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany
zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1
ww. ustawy), na adres: Prezydent Miasta Lubina, Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul.
Kilińskiego 10, 59-300 Lubin.
Otrzymują:
- Adresat wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych
- a/a
Do wiadomości:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej …………….
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