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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 4 lipca 2001 r.

w sprawie sposobu post´powania wierzycieli nale˝noÊci pieni´˝nych przy podejmowaniu czynnoÊci zmierza-
jàcych do zastosowania Êrodków egzekucyjnych.

Na podstawie art. 6 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78,
z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426,
z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r.
Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Wierzyciel jest obowiàzany do systematycznej
kontroli terminowoÊci zap∏aty zobowiàzaƒ pieni´˝-
nych.

§ 2. 1. Je˝eli nale˝noÊç nie zostanie zap∏acona
w terminie okreÊlonym w decyzji albo wynikajàcym
z przepisu prawa, wierzyciel, z zastrze˝eniem ust. 2,
wysy∏a do zobowiàzanego upomnienie, którego wzór
stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia, z zagro˝e-
niem wszcz´cia egzekucji po up∏ywie siedmiu dni od
dnia dor´czenia upomnienia.

2. Wierzyciel mo˝e wszczàç post´powanie egzeku-
cyjne bez uprzedniego dor´czenia upomnienia w przy-
padkach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

§ 3. 1. Upomnienie sporzàdza si´ w dwóch egzem-
plarzach, z których jeden przeznaczony jest dla zobo-
wiàzanego, a drugi pozostaje w aktach sprawy.

2. Upomnienie oznacza si´ kolejnym numerem
ewidencji upomnieƒ, prowadzonej wed∏ug wzoru sta-
nowiàcego za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

3. Wierzyciel wysy∏a upomnienie za poÊrednic-
twem Poczty Polskiej przesy∏kà poleconà, z tym ˝e na
potwierdzeniu odbioru umieszcza numer, o którym
mowa w ust. 2, poprzedzony symbolem „Up”. Upo-
mnienie mo˝e byç równie˝ dor´czone bezpoÊrednio
przez wierzyciela w sposób okreÊlony w Kodeksie po-
st´powania administracyjnego.

4. W razie nieotrzymania potwierdzenia odbioru
upomnienia w ciàgu dziesi´ciu dni od daty nadania,
wierzyciel sk∏ada reklamacj´ w jednostce organizacyj-
nej Poczty Polskiej, w której nadano upomnienie.
W przypadku zagini´cia upomnienia lub braku dowo-
du dor´czenia zobowiàzanemu upomnienia, wysy∏a
si´ je ponownie.

§ 4. Po bezskutecznym up∏ywie terminu okreÊlone-
go w upomnieniu wierzyciel wystawia tytu∏ wykonaw-
czy, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 3 do rozporzà-
dzenia, z zastrze˝eniem § 11.

§ 5. 1. Je˝eli wierzyciel jest upowa˝niony do zasto-
sowania Êrodka egzekucyjnego we w∏asnym zakresie
i zastosowanie tego Êrodka jest mo˝liwe, bezzw∏ocznie
dokonuje czynnoÊci egzekucyjnych.

2. Je˝eli wierzyciel nie posiada uprawnieƒ do pro-
wadzenia egzekucji we w∏asnym zakresie albo posiada
te uprawnienia w ograniczonym zakresie, ale prowa-
dzona przez niego egzekucja okaza∏a si´ bezskuteczna,
niezw∏ocznie kieruje tytu∏ wykonawczy do naczelnika
urz´du skarbowego w∏aÊciwego dla miejsca zamiesz-
kania (siedziby) zobowiàzanego lub miejsca po∏o˝enia
mienia zobowiàzanego.

3. Wierzyciel przekazuje organowi egzekucyjnemu
posiadane informacje o majàtku i êród∏ach dochodu
zobowiàzanego.

4. Je˝eli zobowiàzany zalega z uiszczeniem nale˝-
noÊci, od których ustalenia lub okreÊlenia przys∏uguje
mu powództwo do sàdu lub Êrodek zaskar˝enia,
i wniós∏ takie powództwo lub Êrodek, wierzyciel stosu-
je Êrodki egzekucyjne we w∏asnym zakresie bàdê prze-
sy∏a tytu∏ wykonawczy do naczelnika urz´du skarbowe-
go tylko wówczas, gdy wniesienie Êrodka prawnego
nie wstrzymuje obowiàzku zap∏aty. Je˝eli jednak wie-
rzyciel uzna, ˝e okolicznoÊci sprawy uzasadniajà zanie-
chanie wszcz´cia egzekucji — zawiesza post´powanie.



5. Przed zastosowaniem Êrodków egzekucyjnych
we w∏asnym zakresie bàdê wys∏aniem tytu∏u egzekucyj-
nego do naczelnika urz´du skarbowego wierzyciel
sprawdza, czy nale˝noÊç nie wp∏yn´∏a na jego rachunek
bankowy lub za poÊrednictwem Poczty Polskiej albo nie
zosta∏a wp∏acona bezpoÊrednio gotówkà do kasy.

§ 6. 1. Do tytu∏ów wykonawczych przesy∏anych do
organu egzekucyjnego wierzyciel za∏àcza ewidencj´,
której wzór stanowi za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia,
z zastrze˝eniem § 11.

2. Ewidencj´, o której mowa w ust. 1, za∏àcza si´
w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy przezna-
czony jest dla organu egzekucyjnego, a drugi, po po-
twierdzeniu przyj´cia tytu∏ów do egzekucji, organ ten
zwraca wierzycielowi.

3. Wierzyciel jest obowiàzany przesy∏aç tytu∏y wy-
konawcze do organu egzekucyjnego systematycznie
i bez zw∏oki.

§ 7. Wierzyciel jest uprawniony do uzyskania w or-
ganie egzekucyjnym informacji o sposobie za∏atwienia
wniosku egzekucyjnego.

§ 8. 1. Wierzyciel niezw∏ocznie zawiadamia organ
egzekucyjny o ka˝dej zmianie wysokoÊci egzekwowa-
nej nale˝noÊci, jej odroczeniu, roz∏o˝eniu na raty, umo-
rzeniu albo zap∏aceniu.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do wierzy-
cieli prowadzàcych egzekucj´ we w∏asnym zakresie.

§ 9. Wniosek wierzyciela do organu egzekucyjnego
o zabezpieczenie nale˝noÊci pieni´˝nej sporzàdza si´
wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 5 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 10. 1. Je˝eli przy dochodzeniu nale˝noÊci pieni´˝-
nej okreÊlonej w art. 2 § 1 pkt 2a ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji, zwanej dalej „ustawà”, zachodzi po-
trzeba skorzystania z pomocy obcego paƒstwa stosow-
nie do przepisów rozdzia∏u 7 w dziale I ustawy, wierzy-
ciel kieruje wniosek o udzielenie pomocy do ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.

2. Wniosek o udzielenie pomocy sporzàdza si´:

1) w zakresie udzielenia informacji — wed∏ug wzoru
stanowiàcego za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia,

2) w zakresie powiadomienia o pismach lub orzecze-
niach — wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 7
do rozporzàdzenia,

3) w zakresie wszcz´cia egzekucji lub dokonania za-
bezpieczenia — wed∏ug wzoru stanowiàcego za-
∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia.

3. Do wniosku o powiadomienie do∏àcza si´ orygi-
na∏ i odpis dokumentu lub pisma, którego dotyczy ten
wniosek.

4. Do wniosku o wszcz´cie egzekucji do∏àcza si´:

1) 2 odpisy tytu∏u wykonawczego,

2) odpis prawomocnego, ostatecznego orzeczenia lub
innego aktu prawnego stanowiàcego podstaw´ do
wystawienia tytu∏u wykonawczego,

3) oÊwiadczenie wierzyciela, od jakiej daty mo˝liwe
jest wszcz´cie egzekucji oraz ˝e spe∏nione zosta∏y
warunki, o których mowa w art. 66n § 1 ustawy,

4) odpis informacji w∏aÊciwego organu egzekucyjne-
go o bezskutecznoÊci ca∏oÊci lub cz´Êci egzekucji
prowadzonej w Rzeczypospolitej Polskiej w celu
Êciàgni´cia nale˝noÊci obj´tych wnioskiem.

5. Do wniosku o dokonanie zabezpieczenia do∏àcza
si´:

1) odpis wniosku o dokonanie zabezpieczenia, o któ-
rym mowa w art. 156 ustawy,

2) odpis informacji w∏aÊciwego organu egzekucyjne-
go o niemo˝noÊci zabezpieczenia w ca∏oÊci lub
w cz´Êci nale˝noÊci obj´tych wnioskiem o dokona-
nie zabezpieczenia,

3) odpis decyzji o zabezpieczeniu, je˝eli wniosek doty-
czy zabezpieczenia zobowiàzania podatkowego
przed wydaniem decyzji ustalajàcej wysokoÊç zo-
bowiàzania podatkowego lub okreÊlajàcej wyso-
koÊç zaleg∏oÊci podatkowej.

6. Wierzyciel jest obowiàzany niezw∏ocznie powia-
damiaç ministra w∏aÊciwego do spraw finansów pu-
blicznych o okolicznoÊciach majàcych znaczenie dla
pomocy Êwiadczonej przez obce paƒstwo, a w szcze-
gólnoÊci o zmianie wysokoÊci zobowiàzania obj´tego
wnioskiem o wszcz´cie egzekucji.

7. W razie otrzymania informacji o niemo˝noÊci
wyegzekwowania zobowiàzania obj´tego wnioskiem
o wszcz´cie egzekucji, wierzyciel mo˝e wystàpiç do
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych,
w terminie miesiàca od dnia otrzymania takiej infor-
macji, z wnioskiem o kontynuowanie post´powania
egzekucyjnego, je˝eli z otrzymanej informacji wynika
mo˝liwoÊç kontynuowania post´powania egzekucyj-
nego.

§ 11. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 21 maja 1999 r. w sprawie sposobu post´powa-
nia wierzycieli nale˝noÊci pieni´˝nych przy podejmo-
waniu czynnoÊci zmierzajàcych do zastosowania Êrod-
ków egzekucyjnych (Dz. U. Nr 50, poz. 510), z wyjàt-
kiem za∏àczników nr 4 i 5, które mogà byç stosowane
do dnia 31 grudnia 2001 r.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: J. Bauc

Dziennik Ustaw Nr 74 — 5528 — Poz. 790







Za∏àcznik nr 3

Dziennik Ustaw Nr 74 — 5531 — Poz. 790

Strona 1
























