
WYDANIE WYPISU Z REJESTRU ZASTAWÓW SKARBOWYCH 
 
 

1. Kogo dotyczy 
 

 Wszystkich podmiotów zainteresowanych, czy na danej ruchomości jest ustanowiony zastaw 
skarbowy. 

 

2. Jakie dokumenty nale ży zło żyć 
 

 Wniosek o wydanie wypisu z rejestru zastawu skarbowego. 
Dowód wpłaty tytułem wydania wypisu. 

 

3. Gdzie pobra ć druki  
 

 1) Brak sformalizowanych druków. 
2) Podatnik powinien sporządzić samodzielnie wniosek (podanie), który zawiera: 

a) dane identyfikujące wnioskodawcę, 
b) dane identyfikujące właściciela przedmiotu zastawu, 
c) dane identyfikujące przedmiot zastawu. 

 

4. Termin zło żenia dokumentów  
 

 Osoba zainteresowana może w każdym czasie wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu z rejestru 
zastawów skarbowych. 

 

5. Tryb składania dokumentów  
 

 Dokumenty można złożyć w siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer - Sala Obsługi Klienta               
I piętro pok. 118 lub przesłać na adres Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer. 

 

6. Wymagane opłaty  
 

 Do wniosku należy dołączyć: 
1) kserokopię dowodu wpłaty w wysokości 20 zł za wypis z rejestru zastawów skarbowych; 
2) wpłaty należy dokonać na rachunek: Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer NBP o/o Warszawa               

67 1010 1010 0166 3622 2700 0000; wpłaty można dokonać również w siedzibie Urzędu w sali            
nr 123 (KASA). 

 

7. Termin załatwienia sprawy  
 

 Bez zbędnej zwłoki. 
 

8. Sposób i forma załatwienia sprawy  
 

 Organ prowadzący rejestr po weryfikacji złożonego wniosku wydaje wypis z rejestru zastawów 
skarbowych lub informacje o braku ustanowionego zastawu skarbowego. 

 

9. Środki odwoławcze  
 

 Nie występują. 
 

10. Dodatkowe informacje  
 

 1) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer wydaje wypis z rejestru zastawów tylko                      
i wyłącznie w oparciu o rejestr prowadzony przez tut. Urząd. 

2) Zainteresowany również może wystąpić do Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych 
prowadzonego przez Ministra Finansów o wydanie wypisu (opłata 50 zł). 

 

11. Podstawa prawna  
 

 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 613      
z późn. zm.). 

2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie rejestru zastawów 
skarbowych oraz centralnego rejestru zastawów skarbowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r.,                 
poz. 152).  

 


