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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn.
zm.) w zakresie właściwości organu uprawnionego do rozpatrzenia skargi na czynności egzekucyjne organu
egzekucyjnego lub egzekutora oraz skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Stosownie do zmienianego art.
54 § 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w sprawie skarg na czynności egzekucyjne i na
przewlekłość postępowania egzekucyjnego postanowienie będzie wydawał organ egzekucyjny, a nie jak dotychczas
dyrektor izby skarbowej. W związku z tym uchylony zostanie także art. 54 § 3 tej ustawy stanowiący, iż skargę wnosi się
za pośrednictwem organu egzekucyjnego. Ponadto doprecyzowano termin wniesienia skargi poprzez wskazanie w art. 54
§ 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, że skargę wnosi się w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia
zobowiązanego o czynności egzekucyjnej.
Z tego względu niezbędne jest określenie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych, przy
uwzględnieniu ww. zmian ustawowych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projektowane rozporządzenie wykonuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 67 § 1 ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji i określa, odpowiednio w poszczególnych załącznikach, wzory dokumentów stosowanych
w egzekucji należności pieniężnych. W porównaniu do wzorów 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) we wzorach dokumentów przyjęto rozwiązania wynikające z ww. zmian ustawowych
w zakresie pouczenia zobowiązanego o prawie wniesienia skargi na czynności egzekucyjne oraz trybu ich wnoszenia.
Ponadto we wzorach dokumentów wprowadzono nieliczne zmiany redakcyjne.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Brak danych
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Administracyjne organy
egzekucyjne

Wierzyciele

Wielkość
Organy egzekucyjne
uprawnione do
wszczęcia i
prowadzenia egzekucji
administracyjnej,
wymienione w art. 19
ustawy

Źródło danych
Brak danych

Brak danych

Oddziaływanie
Pozostanie bez wpływu na
administracyjne postępowania
egzekucyjne.

Pozostanie bez wpływu na
zaspokojenie należności
pieniężnych objętych tytułami
wykonawczymi.
Zobowiązani
Brak danych
Pozostanie bez wpływu na
toczące się postepowania
egzekucyjne.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych.
Stosownie do treści art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.
Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum

Legislacji.
Konsultacje będą trwały 30 dni i będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0-10)

(ceny stałe z …… r.)
0

1

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych,
w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z
…… r.)

W ujęciu
niepieniężnym

Niemierzalne

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
(dodaj/usuń)
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (010)

Dodatkowe
Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki
informacje, w tym
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli
wskazanie źródeł
i gospodarstwa domowe.
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
1 stycznia 2016 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie przewiduje się mechanizmów ewaluacji efektów projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
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