
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 7 września 2016 r. 

Poz. 1413 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia 5 września 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych 

Na podstawie art. 6 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 599, 868, 1228 i 1244) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności 

pieniężnych (Dz. U. poz. 2367) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli zachodzi uzasadnione okolicznościami przypuszczenie, że zobowiązany wykona dobrowolnie 

obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej, wierzyciel może podejmować działania infor- 

macyjne wobec zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku, zwane dalej 

„działaniami informacyjnymi”, przed przesłaniem: 

1) upomnienia; 

2) tytułu wykonawczego, w przypadku gdy egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego 

doręczenia upomnienia.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli: 

1) okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy; 

2) zostanie ujawniony majątek lub źródła dochodu zobowiązanego przewyższające kwotę wydatków egzeku-

cyjnych po uprzednim odstąpieniu od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych – 

w przypadku, o którym mowa w art. 6 § 1c ustawy.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Działania informacyjne są podejmowane w formie pisemnej, dźwiękowej lub graficznej w szczególnoś- 

ci przez: internetowy portal informacyjny, krótką wiadomość tekstową (sms), e-mail, telefon, faks.”, 

d) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Działania informacyjne są rejestrowane w postaci papierowej lub elektronicznej przez wskazanie, w szczegól- 

ności:”; 
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2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. 1. Wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie: 

1) niezwłocznie, w szczególności jeżeli: 

a) łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności 

pieniężnych przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia i nie zostały podjęte działania informacyjne, 

b) z podjętych działań informacyjnych w sprawie wynika, że obowiązek nie zostanie dobrowolnie wykonany; 

2) nie później niż po upływie 21 dni od dnia, w którym po raz pierwszy podjęto działania informacyjne, jeżeli 

z tych działań wynika, że obowiązek zostanie dobrowolnie wykonany. 

2. Przesłanie upomnienia w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 lit. a nie wyłącza podejmowania działań infor- 

macyjnych.”; 

3) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. W przypadkach, w których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia 

upomnienia, wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy: 

1) niezwłocznie, w szczególności jeżeli: 

a) łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności 

pieniężnych przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia i nie zostały podjęte działania informacyjne, 

b) z podjętych działań informacyjnych w sprawie wynika, że obowiązek nie zostanie dobrowolnie wykonany; 

2) nie później niż po upływie 21 dni od dnia, w którym po raz pierwszy podjęto działania informacyjne, jeżeli 

z tych działań wynika, że obowiązek zostanie dobrowolnie wykonany.”; 

4) w § 10 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) posiadanego majątku i źródeł dochodu;”; 

5) w § 16: 

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wysokość dochodzonej należności pieniężnej, w tym odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności 

pieniężnej i kosztów upomnienia, należnych na dzień sporządzenia tej informacji.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Wierzyciel będący jednocześnie organem egzekucyjnym przekazuje organowi egzekucyjnemu właści-

wemu do zastosowania środków egzekucyjnych informację o wysokości naliczonej i wyegzekwowanej opłaty 

manipulacyjnej, opłaty za dokonane czynności egzekucyjne oraz wydatków egzekucyjnych.”; 

6) uchyla się § 17; 

7) § 19 otrzymuje brzmienie: 

„§ 19. Do zmienionego tytułu wykonawczego stosuje się odpowiednio przepisy § 12–16.”; 

8) § 22 otrzymuje brzmienie: 

„§ 22. Przepisy § 16 stosuje się odpowiednio w przypadku, w którym wierzyciel wystawił tytuł wykonawczy, na 

podstawie którego zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne przed dniem 21 listopada 2013 r. i nie zostało zakoń-

czone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, z tym że zamiast dalszego tytułu wykonawczego wierzyciel prze-

kazuje do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego odpis tytułu wykonawczego.”. 

§ 2. Do zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, który nastąpił przed dniem wejścia w życie niniejszego rozpo-

rządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r. 

Minister Finansów: P. Szałamacha 




