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Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. 
 

 

WYDAWANIE WYPISÓW Z REJESTRU ZASTAWÓW SKARBOWYCH 

 
WYMAGANE DOKUMENTY: 
Wypis z Rejestru Zastawów Skarbowych może uzyskać każdy zainteresowany. Podanie (wniosek) 
powinno zawierać co najmniej:  
- wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP), 
- wskazanie organu podatkowego, do którego adresowane jest podanie, 
- treść żądania, w tym: pełne dane o ruchomości lub dane o zbywalnym prawie majątkowym, będącym 

przedmiotem zainteresowania. W przypadku, gdy wypis ma dotyczyć samochodu należy podać jego 
markę, numer rejestracyjny, nr silnika, nr podwozia/nadwozia. 

- dane właściciela ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego. 
- podpis,  
- dowód wniesienia opłaty za wydanie wypisu. 
Wydanie wypisu następuje tylko  i wyłącznie w oparciu o rejestr prowadzony przez  tutejszy Urząd. 
Zainteresowany może również wystąpić o wydanie wypisu do Centralnego Rejestru Zastawów 
Skarbowych prowadzonego przez Ministra Finansów (opłata 50 zł). 
 
GDZIE POBRAĆ DOKUMENTY: 
 

Brak sformalizowanego, obowiązującego wzoru wniosku o wydanie wypisu, pomocny wzór można 
pobrać ze strony internetowej Urzędu Skarbowego w Piasecznie: www.is.waw.pl/USPiaseczno 
/inne / druki do pobrania. 

 
WYMAGANE OPŁATY: 
 

Opłata za wydanie wypisu wynosi 20 zł i uiszczana jest na rachunek Izby Skarbowej w Warszawie nr 
31 1010 1010 0166 4922 3100 0000. 
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA: 

 

- w siedzibie Urzędu Skarbowego - Sala Obsługi Podatnika czynne w godzinach: 
poniedziałek: 8.00 – 18.00, wtorek – piątek: 8.00 – 16.00, 
- za pośrednictwem poczty na adres wskazany w nagłówku karty. 

 
ODPOWIEDZIALNA KOMÓRKA ORGANIZACYJNA 

 

Dział Spraw Wierzycielskich  (tel. 22 726 67 00, wew. 207, 230, 232). 
 
SPOSÓB I FORMA ZAŁATWIENIA: 

 

Złożony wniosek wraz z załącznikiem podlega sprawdzeniu pod względem formalnym i 
merytorycznym. Wydanie wypisu powinno nastąpić  w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku i 
wniesienia opłaty.  
Odbiór wypisu w siedzibie Urzędu Skarbowego lub za pośrednictwem poczty. 
 
TRYB ODWOŁAWCZY – nie występuje 
 
PODSTAWA PRAWNA: 
 
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze 

zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych 
oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 152 z późn. zm.). 
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