
 

 

Не заповнювати шаблон форми ! 
Заяву слід подати на польськомовній формі, заповненій польською мовою  

Г 

данськ, .............................. року 
 

 

................................................................................. 

Ім'я та прізвище (назва) заявника 

................................................................................. 

................................................................................. 

Адреса 

................................................................................. 

Номер телефону 

................................................................................. 

№ PESEL(для фізичних осіб)*/№ NIP(для підприємців)  

.................................................................................... 

ЗА ПОСЕРЕДНИЦТВОМ 

назва/адреса мериторичного органу** 

 

УРЯД МІСТА ГДАНСЬК  

ВІДДІЛ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ТА ПОДАТКІВ 
ВУЛ. НОВЕ ОҐРОДИ 8/12 

80-803 ГДАНСЬК 

 

 

ЗАЯВА ПРО ПОВЕРНЕННЯ ГЕРБОВОГО ЗБОРУ 

Я звертаюся з проханням повернути гербовий збір за …………………….……..…...………….. 

......................................................................................................., внесений ................................. року в 

сумі ........................... PLN. 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

У разі повернення гербового збору за подання документа, що засвідчує надання доручення або довіреності, або її копії, 

виписки або копії, у заяві слід заявити, що документ, що підтверджує надання доручення / довіреності або її копії, 

виписки або копії у справі: (вказати заявника/уповноваженого або № справи, або в якій справі був укладений), не був 

представлений у суді / органі адміністрації на території Гміни Гданськ з питання у сфері публічної адміністрації або в 

ході судового розгляду. 

 

Повернення прошу зробити***: 

 готівкою в касі офісу 

 на домашню адресу (повернення за вирахуванням вартості поштового переказу) 

 банківським переказом на вказаний рахунок ..............................................…............................  
 

Додати: документи, що підтверджують оплату гербового збору (оригінал) або завірену копію вищевказаної 

квитанції. Підтвердження оплати може мати форму роздруківки, що підтверджує здійснення банківської 

операції, або завірену копію. 
 

Заява про повернення гербового збору складається і підписується фізичною особою від свого імені, для юридичних осіб - 

підписується уповноваженою особою (KRS) або за довіреністю, представник заявника повинен до заяви додати 

документ, що підтверджує надання довіреності, складений за зразком, визначеним у Розпорядженні Міністра фінансів від 

28 грудня 2015 року Про зразки особливої довіреності і довіреності на доручення документів, а також зразків 

повідомлення про зміну, скасування або припинення дії цих повноважень (Законодавчий вісник, поз. 2330) . 

 

 



 

 

 

_________________________________________ 

Дата і підпис заявника 

 
* для нерезидентів - номер та серію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, або інший ідентифікаційний 

номер, якщо вони не мають податкового ідентифікатора 

** запит слід направляти на адресу компетентного мериторичного органу, що займається розглядом справи 

*** непотрібне закреслити 
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ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗБОРУ МЕРИТОРИЧНИМ ОРГАНОМ  

ПРАВОВА ОСНОВА СТЯГНЕННЯ ЗБОРУ  …………………………………………………...……………..…... 

……………........................................................................................................................ .………….........…………..... 

СУМА ЗБОРУ .......................................................................................................................….......……..……............ 

ПРИЧИНА ПОВЕРНЕННЯ ЗБОРУ....................................................................................……….............................. 

........................................................................................................................…………………..…………..………....... 

 

 

____________________________________ 

1) печатка мериторичного органу 

2) підпис працівника мериторичного 

органу з ім'ям, прізвищем та 

службовою посадою  

3) дата 

 

ВАЖЛИВО: 

§ 6. 1. У випадку подачі заяви про повернення гербового збору, про яку йдеться у ст. 9 абзац 2 Закону, перед 

прийняттям рішення про повернення збору, податковий орган викликає орган, до якого подано заяву або 

заявку, або до якого таку заяву або заявку було передано, а який не вчинив урядових дій, не видав довідки 

або дозволу (ліцензії, концесії), передати:  

1) заяву або заявку, або їх завірені копії; 

2) документ, що підтверджує невчинення урядової дії, невидання довідки або дозволу (ліцензії, концесії);  

3) з актів справи - завірену копію доказу оплати або доказу оплати гербового збору, або копії доказу оплати 

збору. 

2. Якщо заяву про повернення гербового збору було подано в орган, який не вчинив урядової дії, не видав 

довідки або дозволу, орган, передавши цю заяву в податковий орган, додає документи, зазначені в п. 1. 

(Розпорядження Міністра фінансів від 28 вересня 2007 року Про оплату гербового збору ("Законодавчий 

вісник" № 187, поз. 1330) 
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Гербовий збір 
 
У зв'язку з набранням чинності 25.05.2018 року постанови Про захист персональних 
даних (RODO), податковий орган повідомляє, що: 
 
1) адміністратором ваших персональних даних є мер міста Гданськ, Міська 
адміністрація в Гданську, вул. Нове Оґроди 8/12, 80-803 Гданськ, e-mail: 
umg@gdansk.gda.pl, тел. +48583236000; fax: +48583023941, 
 
2) контактні дані інспектора персональних даних у мерії м. Гданськ: e-mail: 
iod@gdansk.gda.pl тел. +48583236000, +48583236068, 
 
3) ваші персональні дані будуть оброблені в обсязі, необхідному для виконання 
обов'язків або прав адміністратора, визначених у положеннях про гербовий збір з 
метою виміру, збору плати, бухгалтерського обліку, стягнення боргів та 
можливого примусового стягнення, 
 
4) зобов'язання надати дані випливає із законів, що регулюють гербовий збір і 
необхідне для ідентифікації платника податків, а наслідком їх неподання є 
прийняття юридичних заходів, передбачених положеннями податкового 
законодавства, 
 
5) персональні дані можуть бути розкриті уповноваженим адміністратором 
співробітникам, поштовим операторам, постачальникам банківських та 
інформаційних послуг, а також іншим уповноваженим суб'єктам, яким персональні 
дані можуть бути розкриті на основі положень загальноприйнятого законодавства,  
 
6) ваші персональні дані будуть зберігатися не довше, ніж це необхідно для 
досягнення цілей обробки персональних даних, надто, цей термін може бути 
довшим з приводу обробки у статистичних цілях, а також в цілях архівування на 
принципах, визначених відповідно до законодавства про національний архівний 
ресурс і архіви, 
 
7) у вас є право доступу до своїх даних і їх виправлення і обмеження обробки на 
умовах, визначених у положеннях про захист персональних даних, 
 
8) у вас є право подати скаргу до Голови Уряду з питань захисту персональних 
даних у разі обробки наданих персональних даних незгідно з положеннями 
Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 
року. 
 
 


