
Wnioskowanie o wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych 
 
1. Rodzaje rejestrów 
 
Rodzaje rejestrów, w których ujawniane są rzeczy i prawa obciążone zastawem skarbowym: 
Rejestry zastawów skarbowych prowadzone przez właściwych miejscowo, ze względu na zastawcę, naczelników urzędów skarbowych, 
Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych, prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 
 
Wnioskować o wypis z ww. rejestrów może każdy, kto jest zainteresowany, a więc podmiot legitymujący się zarówno interesem prawnym, jak i 
faktycznym. 
Podane informacje we wskazanym przez ubiegającego się o wypis, zakresie nie naruszają przepisów o tajemnicy skarbowej. 
 
2. Co należy zrobić 
 
Aby uzyskać wypis z Rejestru Zastawów Skarbowych prowadzonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów należy złożyć 
wniosek : 

- listownie na adres: 
Urząd Skarbowy 
Warszawa-Ursynów 
ul. Wynalazek 3 
02-677 Warszawa 

- faksem pod nr: (22) 548-67-87, 
- osobiście w budynku Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów (punkt informacyjny), 

który powinien zawierać: 
- pełne dane wnioskodawcy wraz z Numerem Identyfikacji Podatkowej/Peselem  
- dane o ruchomości lub dane o zbywalnym prawie majątkowym, będącym przedmiotem zainteresowania. W przypadku, gdy wpis ma 

dotyczyć samochodu należy podać jego markę, numer rejestracyjny, nr silnika, nr podwozia,  
- dane właściciela ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego,  
- oryginał dowodu opłaty dokonanej na konto dochodów budżetu państwa za wydanie wypisu z rejestru Zastawów Skarbowych. 

 
Więcej informacji na temat wydania wypisów można uzyskać dzwoniąc pod numer: (22) 548-67-13 
Wzór wniosku o wypis do pobrania w zakładce "inne" następnie "druki do pobrania". 
 
Aby uzyskać wypis z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (CRZS) należy złożyć wniosek zawierający: 

- pełne dane wnioskodawcy wraz z Numerem Identyfikacji Podatkowej/Pesel, 
- 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, 
- dane właściciela ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego, 
- oryginał dowodu opłaty dokonanej na konto dochodów budżetu państwa za wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych. 

 
Wnioski o wydanie wypisu z CRZS wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty można składać: 

- listownie na adres:  
Ministerstwo Finansów 
ul. Świętokrzyska 12 
00-916 Warszawa 

- faksem pod nr: (22) 694-54-88,  
- e-mail na adres crzs@mofnet.gov.pl  
- osobiście w budynku Ministerstwa Finansów (biuro podawcze).  

 
Więcej informacji na temat wydawania wypisów można uzyskać dzwoniąc pod numer: 
(22) 694-58-41, 
(22) 694-57-59, 
(22) 694-59-55, 

lub pisząc pod adresami: 
DUA@mofnet.gov.pl; 
IRD@mofnet.gov.pl; 
AKI@mofnet.gov.pl. 

 
3. Opłaty  
 
• 20 zł - w przypadku wypisów wydawanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów. Opłatę z tytułu wypisu należy dokonać 

przelewem na rachunek bankowy: 
Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów ul. Wynalazek 3, 02-677 Warszawa 
NBP O/Warszawa 
numer 76 1010 1010 0165 0622 2700 0000 

• 50 zł - w przypadku wypisów wydawanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Opłatę z tytułu wypisu należy dokonać 
przelewem na rachunek bankowy: 
Ministerstwo Finansów Biuro Dyrektora Generalnego 
NBP O/W-wa  
numer 10101010100038252231000000 

 
 



4. Realizacja 
 
Wniosek zostaje zaewidencjonowany i jeżeli jest kompletny wypis z Rejestru Zastawów Skarbowych wydawany jest niezwłocznie. 
 
5. Środki odwoławcze 
 
Nie przysługują. 
 
6. Podstawa prawna  
 
• ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014r. poz. 1619 z późn. zmian.),  
• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa t.j z 2015r. poz. 613 z późn. zmian.  
• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów 

Skarbowych (Dz.U. z 2013 r. poz.152 z późn. zmian.). 


