
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 września 2018 r. 

Poz. 1844 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 18 września 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości opłaty 
za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz 

odpisu dokumentów (Dz. U. poz. 2182), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz 

odpisu dokumentów (Dz. U. poz. 1409). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za spo-

rządzenie kopii oraz odpisu dokumentów (Dz. U. poz. 1409), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. 

Minister Finansów: T. Czerwińska 



  

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1844 

 
Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów 

z dnia 18 września 2018 r. (poz. 1844) 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 18 grudnia 2015 r. 

w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów 

Na podstawie art. 270b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. 

zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Opłata za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentu wynosi: 

1) 0,60 zł – za jedną stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A4; 

2) 0,80 zł – za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A4; 

3) 0,90 zł – za jedną stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A3; 

4) 1,20 zł – za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A3; 

5)
3)

 0,40 zł – za jedną stronę zeskanowanego dokumentu papierowego. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 

1540, 1544, 1629 i 1693. 
3) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów (Dz. U. poz. 1409), które weszło w życie z dniem 5 sierpnia 

2017 r. 
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