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WPROWADZENIE

Do 31.12.2000 r. opłatą skarbową obciążano dwa rodzaje czynności:
urzędowe oraz cywilnoprawne. Faktycznie były to dwie różne kategorie
danin publicznych występujące pod jednakową nazwą opłaty skarbowej:
klasyczna opłata uiszczana z tytułu czynności urzędowych organów ad‐
ministracji publicznej oraz opłata obciążająca czynności cywilnoprawne
wykonywane w sposób niezawodowy, będąca de facto podatkiem.
W pierwszym ujęciu opłata skarbowa ma charakter ekwiwalentny, po‐
nieważ w związku z jej uiszczeniem przez podmiot zobowiązany speł‐
niane jest świadczenie wzajemne ze strony organu administracji pub‐
licznej lub innego podmiotu wykonującego czynności z zakresu admi‐
nistracji publicznej. W drugim natomiast ujęciu opłata (podatek) nie
miała charakteru ekwiwalentnego i faktycznie spełniała rolę podatku
obciążającego określone czynności cywilnoprawne. Rozdzielenie tej ma‐
terii w dwóch odrębnych aktach prawnych – z dniem 1.01.2001 r. – było
więc uzasadnione. Nowe unormowanie nie ograniczało się przy tym tyl‐
ko do prostego rozdzielenia problematyki prawnej pomiędzy dwa akty
prawne rangi ustawowej, ale prowadziło także do ustanowienia dwóch
odrębnych kategorii danin publicznych, tj. opłaty skarbowej w ścisłym
znaczeniu (podobnej do stosowanej w okresie międzywojennym opłaty
stemplowej) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

W ten sposób stan ustawodawstwa obowiązującego w zakresie opłaty
skarbowej uległ jakościowej zmianie. Wynikało to z potrzeby dostoso‐
wania do zasad ustanowionych przepisami Konstytucji RP z 2.04.1997 r.
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Wprowadzenie

(Dz.U. poz. 483 ze zm.), a zwłaszcza wymogu określania w ustawie pod‐
stawowych elementów konstrukcyjnych danin publicznych (podmio‐
tów i przedmiotów opodatkowania, stawek podatkowych, zasad przy‐
znawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od po‐
datków). Materii tej nie mogło już regulować rozporządzenie wykonaw‐
cze do ustawy. Wpływy z opłaty skarbowej oraz podatku od czynności
cywilnoprawnych w całości zasilają budżety gmin, z tym że w projekcie
rządowym ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
przygotowanym w 2000 r., planowano przekazanie wpływów z tytułu
podatku od czynności cywilnoprawnych do dyspozycji powiatów1. Istot‐
nej zmiany dokonano w zakresie właściwości organów podatkowych.
Do końca 2000 r. należnościami z tytułu opłaty skarbowej administro‐
wały urzędy skarbowe, które przekazywały uzyskane wpływy na rachun‐
ki budżetowe właściwych gmin. Po rozdzieleniu opłaty skarbowej na
dwie odrębne daniny publiczne (właściwą opłatę skarbową oraz podatek
od czynności cywilnoprawnych) organem podatkowym właściwym
w sprawach opłaty skarbowej został wójt lub burmistrz (prezydent mia‐
sta), natomiast w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych or‐
ganami podatkowymi są naczelnicy urzędów skarbowych. Utworzenie
z dniem 1.03.2017 r. Krajowej Administracji Skarbowej także nie zostało
wykorzystane w celu ostatecznego uporządkowania właściwości rzeczo‐
wej organów podatkowych, w szczególności nie przekazano do właści‐
wości gminnych organów podatkowych spraw z zakresu podatku od
czynności cywilnoprawnych. Podobny problem od wielu lat nie jest roz‐
wiązany w odniesieniu do spraw z zakresu podatku od spadków i daro‐
wizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty po‐
datkowej.

Cechą charakterystyczną od 1.01.2001 r. było ograniczenie delegacji
ustawowych do wydawania aktów wykonawczych, ponieważ, uwzględ‐
niając zasady konstytucyjne, w ustawach uregulowano podstawowe ele‐
menty konstrukcyjne opłaty skarbowej i podatku od czynności cywil‐
noprawnych. W okresie od 1.01.2001 r. do 31.12.2006 r. obowiązywała

1 Art. 10 pkt 2 projektu z 15.05.2000 r. ustawy o dochodach jednostek samorządu teryto‐
rialnego, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.
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ustawa z 9.09.2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2004 r. poz. 2532
ze zm.). Dnia 1.01.2007 r. weszła w życie ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.). Aktualnie Minister Finan‐
sów określa w drodze rozporządzenia: sposób potwierdzania przez or‐
gany administracji rządowej i samorządowej oraz inne podmioty zapłaty
opłaty skarbowej, zwolnienia od niej lub wyłączenia obowiązku jej za‐
płaty; sposób dokonywania zwrotu opłaty skarbowej oraz tryb przeka‐
zywania organom podatkowym dokumentów niezbędnych do dokona‐
nia jej zwrotu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych uregulowany jest ustawą
z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1150 ze zm.). W drodze rozporządzenia Ministra Finansów uregu‐
lowano tylko: sposób pobierania i zwrotu podatku od czynności cywil‐
noprawnych, w tym czynności związane z poborem podatku i zakres
pouczeń udzielanych podatnikowi przez płatnika oraz treść rejestru po‐
datku; zakres danych zawartych w deklaracji o wysokości pobranego
i wpłaconego podatku przez płatnika; zakres oraz sposób przekazywania
przez płatników informacji zawierającej treść aktów notarialnych lub
dane z tych aktów dotyczące czynności cywilnoprawnych dokonywa‐
nych w formie aktu notarialnego; wzór deklaracji w sprawie podatku od
czynności cywilnoprawnych.

Opłata skarbowa pobierana jest od czynności organów administracji
publicznej podejmowanych w związku z postępowaniem administra‐
cyjnym, a także od składanych dokumentów stwierdzających udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury albo ich odpisów, wypisów lub kopii –
w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu są‐
dowym. Opłacie tej nie podlega jednak: dokonanie czynności urzędowej,
wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakte‐
rze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione. Natomiast po‐
datkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywil‐
noprawne w określonych sprawach, a także niektóre umowy (z wyjąt‐
kiem umowy spółki i jej zmiany) oraz czynności cywilnoprawne w sy‐
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tuacji, gdy przynajmniej jedna z jej stron, z tytułu dokonania danej
czynności, na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana po‐
datkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od tego podatku.

W ustawie o opłacie skarbowej i w ustawie o podatku od czynności cy‐
wilnoprawnych ustalono stawki opłaty (podatku) i zwolnienia od tych
danin publicznych. W ustawie o opłacie skarbowej problematyka ta zo‐
stała zamieszczona w obszernym załączniku do ustawy, natomiast
w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych materię tę za‐
mieszczono bezpośrednio w jej podstawowym tekście. Wydaje się, że
można było jednakową formę zastosować w obu ustawach i powinna to
być raczej forma załącznika do ustawy jako bardziej czytelna i łatwiejsza
w stosowaniu. Generalna konstrukcja opłaty skarbowej i podatku od
czynności cywilnoprawnych jest zbliżona do poprzednio obowiązującej
opłaty skarbowej w zakresie odnoszącym się do przedmiotu opodatko‐
wania, wyłączeń i zwolnień, obowiązków płatników, terminów płatnoś‐
ci. W roku 2000 uznano, że przekazanie poboru opłaty skarbowej do
kompetencji samorządowych organów podatkowych nie powinno istot‐
nie zwiększyć kosztów jej poboru w gminach2. Zniesienie procedur
związanych z przekazywaniem wpływów z tytułu opłaty skarbowej
z urzędów skarbowych do gmin wpłynęło na zmniejszenie pracochłon‐
ności i kosztów z tym związanych, poprawę terminowości oraz skutecz‐
ności ściągania tej daniny, a także wyeliminowało czasochłonną proce‐
durę uzgodnień między państwowymi organami podatkowymi i orga‐
nami wykonawczymi gmin w przedmiocie udzielania ulg w zapłacie tej
daniny publicznej (stosowania odroczeń terminów płatności, rozkłada‐
nia płatności na raty oraz umarzania zaległości z tytułu opłaty skarbo‐
wej).

Przedmiot opłaty skarbowej został określony w ustawie o opłacie skar‐
bowej w formie katalogu zamkniętego, podobnie jak przedmiot podatku
od czynności cywilnoprawnych określony w ustawie o podatku od czyn‐
ności cywilnoprawnych, który także ma formę katalogu zamkniętego.

2 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o opłacie skarbowej, druk sejm. nr 1502 Sej‐
mu RP III kadencji.
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Podatkowi temu podlegają tylko czynności wyraźnie wymienione
w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, np. sprzedaż, za‐
miana, dożywocie, pożyczka. Czynności niewymienione w ustawie o po‐
datku od czynności cywilnoprawnych nie są obciążone tym podatkiem,
np.: umowa agencyjna, zlecenia, najmu, przechowania, użyczenia, lea‐
singu.

Od 1.01.2001 r. znacznie podwyższono stawki opłaty skarbowej, które
od 1992 r. nie były zmieniane i z powodu inflacji w wielu przypadkach
stały się nieekwiwalentne w stosunku do czynności podejmowanych
przez organy administracji publicznej. Począwszy od 1.01.2007 r. zre‐
zygnowano ze stosowanego na gruncie poprzednio obowiązującej usta‐
wy o opłacie skarbowej mechanizmu waloryzacji kwotowych stawek
opłaty skarbowej opartego na wskaźniku wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych. Każda zatem zmiana wysokości stawek opłaty skar‐
bowej wymaga bezpośredniej ingerencji ustawodawcy. Stawki podatku
od czynności cywilnoprawnych są natomiast stawkami procentowymi –
niektóre z nich zostały z dniem 1.01.2001 r. obniżone, np. od umowy
sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, od umo‐
wy zamiany, dożywocia.

Uchwalenie w 2000 r. dwóch nowych ustaw, tj. ustawy o opłacie skar‐
bowej i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, objęte było
Narodowym Programem Przygotowania do Członkostwa w Unii Euro‐
pejskiej. Według opinii Komitetu Integracji Europejskiej przedmiot re‐
gulacji zawarty w ustawie o opłacie skarbowej nie był jednak objęty za‐
kresem prawa Unii Europejskiej3. Natomiast w opinii Komitetu Inte‐
gracji Europejskiej odnoszącej się do projektu ustawy o podatku od
czynności cywilnoprawnych w konkluzji postawiono zarzut jego nie‐
zgodności z prawem Unii Europejskiej4. Podstawowe zarzuty dotyczyły
niezgodności projektu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
z obowiązującą w tym okresie dyrektywą Rady 69/335/EWG
z 17.07.1969 r. w sprawie podatków pośrednich od gromadzenia kapi‐

3 Opinia Komitetu Integracji Europejskiej z 18.10.1999 r.
4 Opinia Komitetu Integracji Europejskiej z 26.04.2000 r.
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tału5. Nie zamieszczono w projekcie ustawy o podatku od czynności cy‐
wilnoprawnych pojęcia „rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki ka‐
pitałowej”, a także pozostawiono degresywną stawkę podatku od umowy
spółki. Niezgodność ta została jednak w pełni zamierzona. Zaplanowano
bowiem całkowite dostosowanie prawa polskiego w tym zakresie w kilku
etapach, tj. do 31.12.2002 r. Inne zarzuty sformułowane przez Komitet
Integracji Europejskiej dotyczyły: obciążenia podatkiem przekształcenia
jednej spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, fakultatywnych
zwolnień od opodatkowania, wynagrodzeń notariuszy za sporządzanie
aktów notarialnych stwierdzających podwyższenie kapitału spółki lub
zmianę jej firmy czy siedziby prowadzących w rezultacie do podwójnego
opodatkowania tych samych czynności, tj. podatkiem od czynności cy‐
wilnoprawnych oraz opłatami notarialnymi. Wyżej wymienione nie‐
zgodności sukcesywnie usuwano w wyniku kolejnych nowelizacji usta‐
wy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wejście w życie z dniem 1.01.2007 r. nowej ustawy o opłacie skarbowej
związane jest z drugim i jednocześnie ostatnim etapem procesu reformy
systemu podatkowego w zakresie obejmującym regulacje prawne doty‐
czące opłaty skarbowej. Ograniczono przedmiot opłaty skarbowej wy‐
łącznie do czynności wykonywanych przez organy administracji pub‐
licznej oraz zapewniono ekwiwalentność tej opłaty, ściślej wiążąc jej wy‐
sokość z pracochłonnością i kosztami, które powstają po stronie organu
administracji publicznej wykonującego czynności podlegające opłacie
skarbowej6.

Czwarte wydanie systematycznego komentarza do ustawy o opłacie
skarbowej oraz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
uwzględnia stan prawny obowiązujący na dzień 1.03.2018 r. ukształto‐
wany nie tylko zmianami dokonanymi bezpośrednio w tych ustawach,

5 Dz.Urz. WE L 249, s. 25. Aktualnie w tym zakresie obowiązuje dyrektywa Rady
2008/7/WE z 12.02.2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału
(Dz.Urz. UE L 46, s. 11).

6 Uzasadnienie projektu ustawy o opłacie skarbowej, druk sejm. nr 737 Sejmu RP V ka‐
dencji.

20



Wprowadzenie

ale również wynikający z nowelizacji wielu odrębnych aktów prawnych,
których unormowania muszą być uwzględniane przy wymiarze i pobo‐
rze tych dwóch ważnych, pod względem fiskalnym i społeczno-gospo‐
darczym, danin publicznych. Stanowią one ważne źródła dochodów
własnych budżetów gmin, a więc mają również znaczenie ustrojowe
z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania gmin będących pod‐
stawowymi jednostkami samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej
Polskiej.

21





USTAWA
z 16.11.2006 r.

o opłacie skarbowej

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1827; zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 624, poz. 1273, poz. 1529, poz. 1543,
poz. 1566, poz. 2361, poz. 2486; z 2018 r. poz. 107)
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ROZDZIAŁ 1

Przedmiot opłaty skarbowej

Art. 1.  [Zakres przedmiotowy opłaty skarbowej]

1. Opłacie skarbowej podlega:
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicz‐

nej:
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia

lub na wniosek,
b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnic‐
twa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie
z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądo‐
wym.

2. Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędo‐
wej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez pod‐
miot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związ‐
ku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także
złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
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Art. 1 Ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej

1. W orzecznictwie sądów administracyjnych status prawny opłaty skar‐
bowej nie jest postrzegany w sposób jednolity. Wskazuje się, że opłata
skarbowa nie jest podatkiem i nie jest tożsama z innymi opłatami, a więc
nie może być traktowana jako podatek czy też, z uwagi na jej wysokość,
stanowić daninę publiczną „o charakterze podatkowym”. Opłata skar‐
bowa, będąca ekwiwalentem za wydanie dokumentu, dokonanie czyn‐
ności lub jej stwierdzenie dokumentem, nie nabiera cech podatku do‐
póty, dopóki nie zostanie zakwestionowany jej odpłatny charakter1.
W innym wyroku stwierdzono natomiast, że charakter prawny opłaty
skarbowej nakazuje zaliczenie jej do ogólnej kategorii danin publiczno‐
prawnych, charakteryzujących się cechami podobnymi do podatków
i ceł. Z tym jednak, że w przeciwieństwie do podatków i ceł, jest ona
świadczeniem odpłatnym, co oznacza, że jest związana z wzajemnym
obliczalnym i konkretnym świadczeniem ze strony państwa, czyli z ek‐
wiwalentem2. Opłata skarbowa jest formą daniny publicznej, a więc po‐
winna spełniać standardy (konstytucyjne i ustawowe) ustalone dla danin
publicznych w sferze tworzenia i stosowania prawa daninowego.

W art. 1 u.o.s. określono przedmiotowy zakres tej opłaty. Opłacie skar‐
bowej podlegają czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia (po‐
zwolenia, koncesje) oraz składane dokumenty stwierdzające udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury, w tym także ich odpisy, wypisy lub kopie.
Katalog zawarty w art. 1 ust. 1 u.o.s. ma charakter zamknięty. Oznacza
to, że tylko wyraźnie wymienione w tym przepisie dokumenty i czyn‐
ności są obciążone opłatą skarbową. W porównaniu z poprzednio obo‐
wiązującą ustawą o opłacie skarbowej istotnie zmieniono granice przed‐
miotowe opłaty skarbowej.

Zmiany polegają na rezygnacji z obciążania opłatą skarbową podań i za‐
łączników do podań i odniesieniu obowiązku jej zapłaty do konkretnych
czynności organów administracji publicznej, tzn. wydania zaświadcze‐
nia lub zezwolenia albo dokonania czynności urzędowej, przy jedno‐

1 Wyrok WSA w Gliwicach z 10.02.2010 r., I SA/Gl 661/09, LEX nr 591463.
2 Wyrok WSA w Poznaniu z 27.01.2010 r., III SA/Po 608/09, LEX nr 554214.
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Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej Art. 1

czesnej weryfikacji zakresu czynności urzędowych objętych tą opłatą.
Nastąpiło również zniesienie opłaty skarbowej od weksli i dokumentów
zawierających oświadczenie woli poręczyciela, jako niezwiązanych
z działaniami z zakresu administracji publicznej.

Nie wszystkie dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury objęto obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej, lecz wyłącz‐
nie te, które składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej
i w postępowaniu sądowym. Tylko w tych bowiem przypadkach złożenie
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
związane jest z działaniem organu administracji publicznej oraz pod‐
miotu innego niż organ administracji publicznej wykonującego zadania
z zakresu administracji publicznej lub sądu, jak również istnieje prak‐
tyczna możliwość wyegzekwowania obowiązku uiszczenia opłaty skar‐
bowej z tego tytułu3.

Przedmiot opłaty skarbowej jest odpowiednio korygowany przez katalog
wyłączeń od tej opłaty (art. 2, 3 i 3a u.o.s. oraz przez przepisy niektórych
innych ustaw), a także przez katalog zwolnień przedmiotowych okreś‐
lonych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej.

Należy podkreślić, że w ustawie o opłacie skarbowej nie zamieszczono
żadnej delegacji do wydania aktu wykonawczego określającego dalsze
czynności lub dokumenty podlegające opłacie skarbowej. Uregulowanie
takie należy ocenić pozytywnie w świetle postanowień art. 217 Konsty‐
tucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. poz. 483 ze zm.)
wprowadzającego zasadę, według której nakładanie podatków oraz in‐
nych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodat‐
kowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umo‐
rzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje
w drodze ustawy. Opłata skarbowa jest formą daniny publicznej, a więc
wszystkie jej elementy konstrukcyjne, w tym także przedmiot, muszą być

3 Uzasadnienie projektu ustawy o opłacie skarbowej, druk sejm. nr 737 Sejmu RP V ka‐
dencji.
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Zbigniew Ofi arski – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny na Uni-
wersytecie Szczecińskim, kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Admini-
stracji US; łączy doświadczenia zebrane w toku badania różnych zagadnień prawnych regulowa-
nych kilkoma dyscyplinami prawnymi wchodzącymi w zakres prawa fi nansowego i podatkowego
autor ponad 570 publikacji z dziedziny prawa podatkowego, fi nansowego oraz bankowego, 
w tym 22 komentarzy do ustaw podatkowych oraz dotyczących prawa bankowego.

Publikacja stanowi komentarz do dwóch ustaw podatkowych regulujących zasady wymiaru 
i poboru danin publicznych: opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. 
Ze względu na bardzo obszerne rozważania odnoszące się do zagadnień regulowanych odręb-
nymi aktami prawnymi przedstawiano szersze tło problemu podatkowego. Umożliwia to zro-
zumienie przyjętej przez ustawodawcę koncepcji zakładającej albo obciążenie daniną publiczną 
określonego zdarzenia, albo jego wyłączenie lub zwolnienie z opodatkowania.
W czwartym wydaniu książki uwzględniono wszystkie zmiany ustaw o opłacie skarbowej 
i o podatku od czynności cywilnoprawnych, które nastąpiły po 1.01.2009 r., w szczególności 
dotyczące:
–  opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów o dział spadku, umów 

spółek osobowych oraz poszerzenia zakresu opodatkowania umów zamiany,
–  poddania opodatkowaniu czynności cywilnoprawnych dokonywanych z udziałem Agencji 

Mienia Wojskowego,
–  odnowienia obowiązku podatkowego w przypadku powołania się przez podatnika na fakt 

dokonania czynności cywilnoprawnej przed organem podatkowym w toku postępowania 
podatkowego lub w trakcie prowadzonych procedur kontrolnych,

–  wyłączeń od opłaty skarbowej czynności urzędowych oraz wydawanych zaświadczeń i zezwo-
leń przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa,

–  wyłączeń od opłaty skarbowej zaświadczeń wydawanych przez Prezesa Krajowego Zasobu 
Nieruchomości.

Komentarz przeznaczony jest dla osób zajmujących się problematyką podatków i opłat, w tym 
pracowników administracji rządowej i samorządowej, sędziów, adwokatów, radców prawnych, 
notariuszy, prokuratorów i doradców podatkowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla eko-
nomistów i księgowych, przedsiębiorców, przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i admi-
nistracji, a także podatników bezpośrednio zainteresowanych wysokością obciążeń fi skalnych 
z tytułu podejmowanych działań.
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