Uzasadnienie
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269) w art.
39 pkt 12 przewiduje zmianę art. 54 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.)
zwanej dalej „ustawą”. Stosownie do zmienionego art. 54 § 5 ustawy w sprawie skarg na
czynności egzekucyjne i na przewlekłość postępowania egzekucyjnego postanowienie będzie
wydawał organ egzekucyjny, a nie jak dotychczas dyrektor izby skarbowej. Uchylony
zostanie także art. 54 § 3 ustawy stanowiący, iż skargę wnosi się za pośrednictwem organu
egzekucyjnego. Ponadto zmienione zostało określenie początkowego terminu, od którego
liczony jest okres na wniesienie skargi na czynność egzekucyjną. Skargę na czynności
egzekucyjne wnosić się będzie w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia zobowiązanego o
czynności egzekucyjnej.
Projekty wzorów zostały oparte na wzorach dokumentów stanowiących załączniki do
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. poz. 655). Wzory uwzględniają
ww. zmiany ustawowe. W zakresie pouczenia zobowiązanego o prawie wniesienia skargi na
czynności egzekucyjne przyjęto, że dniem zawiadomienia zobowiązanego o czynności
egzekucyjnej jest dzień doręczenia mu zawiadomienia/protokołu. Stosownie bowiem do
przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązek zawiadomienia
zobowiązanego o podjętych czynnościach egzekucyjnych spoczywa na organie
egzekucyjnym. Zgodnie z przepisami regulującymi stosowanie środków egzekucyjnych organ
egzekucyjny zawiadamia zobowiązanego o dokonanej czynności egzekucyjnej (zajęciu
egzekucyjnym), zgodnie z art. 72 § 4 pkt 1, art. 79 § 4 pkt 1, art. 80 § 3, art. 84 § 4, art. 89 §
3, art. 93 § 5, art. 95 i 96 w związku z art. 84 § 4, art. 96g § 5, art. 96j § 3 pkt 2 oraz art. 96m
w związku z art. 89 § 3 ustawy. Ponadto zgodnie z art. 64 § 2 ustawy organ egzekucyjny
pobiera opłaty za czynności egzekucyjne, jeżeli nie później niż po upływie 14 dni od dnia
dokonania pierwszego zajęcia nieruchomości, rzeczy lub prawa majątkowego nadał w
placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.
U. poz. 1529) za pokwitowaniem lub doręczył zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego
lub zawiadomienie o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego. W związku z
powyższym przyjęto, że dniem, od którego należy liczyć bieg terminu do wniesienia skargi
na czynność egzekucyjną jest dzień doręczenia zawiadomienia zobowiązanego przez organ
egzekucyjny w drodze zawiadomienia o zajęciu/protokołu zajęcia.
Ponadto w zawiadomieniach o zajęciu oraz protokołach zaproponowano podawanie
przez organ egzekucyjny kwot w złotych i dziesiątkach groszy, stosownie do art. 27a ustawy.
W celu natomiast ułatwienia rozliczania uzyskanych kwot przez organ egzekucyjnych i
wyeliminowania ewentualnych pomyłek w tym zakresie dodano pouczenie dla dłużników
zajętej wierzytelności, że kwoty uzyskane z zajęcia należy wpłacić na rachunek bankowy,
powołując się numeru zawiadomienia o zajęciu. W protokołach zajęcia, stanowiących
załączniki nr 4, 7, 8 i 11, doprecyzowano oznaczenie czasu sporządzenia protokołu poprzez
wskazanie daty i godziny. Wprowadzono także nieliczne zmiany redakcyjne.
Z uwagi na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawy o administracji
podatkowej wprowadzającej zmianę ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
w projekcie rozporządzenia przewidziano, że wejdzie ono w życie również z dniem 1 stycznia
2016 r.
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Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi notyfikacji zgodnie z trybem
przewidzianym w przepisach dotyczących funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych.
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