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Uzyskać wypis z rejestru zastawów skarbowych.
Osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej
zainteresowanych uzyskaniem z rejestru zastawów skarbowych prowadzonego przez Naczelnika
Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto wypisu dotyczącego sytuacji prawnej rzeczy ruchomych
lub zbywalnych praw majątkowych.
Przygotuj:

wniosek o wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych zawierający:
 imię i nazwisko, w przypadku organizacji – nazwę;
 adres zamieszkania, w przypadku organizacji adres siedziby;
 numer NIP - przedsiębiorcy i organizacje, PESEL – pozostałe osoby fizyczne;
 dane dotyczące przedmiotu zastawu;
 dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację przedmiotu zastawu.

potwierdzenie wpłaty należnej opłaty skarbowej.

pełnomocnictwo – w przypadku występowania pełnomocnika wraz z kopią dowodu uiszczenia
17,00 PLN opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
Wypełnij Wniosek o wypis z rejestru zastawów skarbowych.
Z uwagi na brak ustalonego wzoru, wypełnij Wniosek pisemnie, pamiętając aby zawierał ww.
informacje.
Opłata wynosi 20,00 PLN.
Wpłatę możesz dokonać:



przelewem, na konto Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto,
nazwa banku: NBP., nr konta: 54 1010 1270 0004 5922 3100 0000;
osobiście:


Kiedy złożyć
dokumenty?

Nr 18

w Kasie Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-14:00

Wniosek możesz złożyć w dowolnym, wybranym przez siebie terminie.
Sprawę załatwisz:

bezpośrednio, w siedzibie Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto - Sala Obsługi Klienta wejście od ul. Podzamcze 2, poniedziałek: 7:15-18:00, wtorek-piątek: 7:15-15:15,;

za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto
ul. Grodzka 65, 31-001 Kraków

przez Internet za pośrednictwem platformy ePUAP – www.epuap.gov.pl – Skargi, wnioski,
zapytania do urzędu.
Rozpatrzymy Twój wniosek a następnie wydamy wypis z rejestru zastawów skarbowych.
Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni. W sprawach szczególnie
skomplikowanych termin może być przedłużany do 2 miesięcy.
W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.
Wymieniając we wniosku rzeczy ruchome należy wskazać cechy jednoznacznie je identyfikujące takie
jak nazwa przedmiotu, marka, typ i inne istotne dane techniczne oraz rok produkcji, numer seryjny –
np. nadwozia/podwozia auta, nr rejestracyjny – jeżeli występuje.





Podstawa prawna


Art. 46 – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749
ze zm.).
§ 5 pkt 1 – rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie rejestru
zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. z 2013r., poz.
152)
Art. 1 ust 1 pkt. 2 – ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2012r. poz. 1282 ze zm.) oraz część IV wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej
opłaty oraz zwolnienia stanowiąca załącznik do tej ustawy.
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