PREZYDENT OLSZTYNA
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Olsztyn, dnia 24.07.2019 r.

Znak sprawy: PL.310.3.2019

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Prezydent Olsztyna na podstawie art. 14j §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), dalej jako o.p., w związku z częścią II
ust. 21 kolumna IV pkt 12 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.), dalej jako u.p.o.l.,

stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia

.2019 r.

uzupełnionym pismem z dnia
.2019 r. (data wpływu do organu
2019 r.) o wydanie
indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którym wydanie zaświadczenia
wynikające z § 4 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca
2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość
dla środowiska'’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019
r. poz. 587) podlega zwolnieniu z uiszczania opłaty skarbowej na podstawie części II załącznika
ust. 21, pkt 12 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
zwrócił się do tutejszego organu z wnioskiem z dnia
2019 r.
2019 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa
uzupełnionym pismem z dnia
podatkowego.
Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:
W związku z wejściem w życie z dniem 29 marca 2019 r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność
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ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 587) starosta na żądanie strony ma obowiązek
wydania zaświadczenia potwierdzającego, że planowane w lasach inwestycje nie są sprzeczne
z ustaleniami uproszczonego planu urządzania lasu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o lasach,
lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3 tej
ustawy (§ 4 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia).
W tak przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca zadał Prezydentowi Olsztyna
następujące pytanie:
Czy zaświadczenie, o którym mowa wyżej, podlega zwolnieniu z uiszczania opłaty skarbowej
na podstawie części II ust. 21 pkt 12 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej?
Przedstawiając własne stanowisko w sprawie
wskazał, że w jego ocenie
za wydanie ww. zaświadczenia nie powinno pobierać się opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Przedmiotowe rozporządzenie jest aktem
wykonawczym do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627
ze zm.). Zaświadczenie potwierdzające, że planowane w lasach inwestycje nie są sprzeczne
z ustaleniami uproszczonego planu urządzania lasu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o lasach,
lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3
tej ustawy, wydawane jest do uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy finansowej z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego.
Organ podatkowy dokonując interpretacji zważył co następuje:
Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o opłacie skarbowej opłacie skarbowej podlega
wydanie zaświadczenia na wniosek. Zgodnie z zapisem części II Załącznika do ustawy o opłacie
skarbowej ust. 21 kolumna IV pkt 12 zwolnione z opłaty skarbowej jest zaświadczenie niezbędne do
uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy z udziałów Unii Europejskiej.
W ocenie organu podatkowego wydawane przez Wnioskodawcę zaświadczenia
potwierdzające, że planowane w lasach inwestycje nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego
planu urządzania lasu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o lasach, lub decyzją starosty wydaną
na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3 tej ustawy należy traktować
jako zaświadczenie ujęte w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej w części II ust. 21 kolumna IV
pkt 12, tj. jako zwolnione z opłaty skarbowej, bowiem jest ono dokumentem wydawanym w celu
stwierdzenia pewnego faktu przez powołany do tego organ. Nadto jest ono niezbędne do uzyskania
dofinansowania ze środków Unii. Okoliczność, iż ww. zaświadczenie jest dołączane do wniosku
o przyznanie pomocy nie skutkuje zdaniem tutejszego organu utraty przez taki dokument charakteru
zaświadczenia. Zatem zaświadczenie to podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej na podstawie części II
ust. 21 kolumna IV pkt 12 ustawy o opłacie skarbowej.

Reasumując w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie
oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego we wniosku z dnia
.2019 r. uzupełnionym
2019 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest
pismem z dnia
prawidłowe.
Końcowo organ podatkowy wyjaśnia, że 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.
POUCZENIE
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 w Olsztynie za pośrednictwem
tutejszego organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania
jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.).
Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Prezydent
Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej
Skrzynki Podawczej tutejszego organu na platformie ePUAP: /urzadmiastaolsztyn/SkrytkaESP
(art. 54 § la ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia pisemnej interpretacji
przepisów prawa podatkowego (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników
wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).
Termin, o którym mowa wyżej, uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego
upływem strona wniosła skargę wprost do sądu administracyjnego. W takim przypadku sąd ten
niezwłocznie przesyła skargę odpowiednio do organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie, wydał
akt lub podjął inną czynność, będącą przedmiotem skargi (art. 53 § 4 ww. ustawy).
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