załącznik

OPŁATA SKARBOWA
Wysokość opłaty
Pobierana jest opłata skarbowa – uiszczana, gotówką lub bezgotówkowo, za:
•

wydanie na wniosek administratora danych zaświadczenia o zarejestrowaniu zbioru –

w wysokości 17,00 zł,
• dokonanie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych czynności
urzędowej w postaci wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru zbiorów danych
osobowych w wysokości 10,00 zł. Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złoŜenia
wniosku o wykreślenie do Generalnego Inspektora,
• złoŜenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu,
wypisu lub kopii w postępowaniu administracyjnym – w wysokości 17 zł.
Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złoŜenia dokumentu w organie administracji
publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy).
Uwaga! W związku z wejściem w Ŝycie w dniu 1 stycznia 2007 r. ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), obowiązkowi
uiszczenia opłaty skarbowej nie podlegają: zgłoszenie zbioru danych do rejestracji oraz
zgłoszenie zmian informacji zawartych w zgłoszeniu, a takŜe załączniki składane z ww.
zgłoszeniami.
Sposób zapłaty
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub
bezgotówkowo na rachunek tego organu. PoniewaŜ w postępowaniach przed Generalnym
Inspektorem organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent
m. st. Warszawy (art. 12 ustawy), opłata skarbowa powinna zostać wpłacona w kasie lub na
konto:
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE
m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43
00 – 691 Warszawa
Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
W tytule wpłaty wraz z treścią naleŜy zamieścić skrót – GIODO.

Osoby dokonujące zapłaty opłaty skarbowej spoza granic Polski winny posłuŜyć się
zapisem:

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE
m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43
00 – 691 Warszawa
SWIFT CODE: CITIPLEX
IBAN: IBAN (spacja) PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
Obowiązek udokumentowania wniesienia opłaty
Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty naleŜnej
opłaty skarbowej.

Zwolnienia
Zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zostały określone w art. 7 ustawy
o opłacie skarbowej.

