
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. 

Poz. 309 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1) 

z dnia 15 lutego 2017 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, z późn. zm.
2)

) 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 oraz z 2016 r. poz. 1413) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przekazywanie w sposób, o którym mowa w art. 26 § 1c ustawy, tytułu wykonawczego zawierającego kwali-

fikowany podpis elektroniczny wraz z informacją, o której mowa w § 10, odbywa się przez elektroniczną skrzynkę 

podawczą wierzyciela i organu egzekucyjnego. W przypadku gdy wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego, ty-

tuł wykonawczy może być przekazywany przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego używanego do obsługi 

Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.”; 

2) § 14 otrzymuje brzmienie: 

„§ 14. W przypadku gdy organem egzekucyjnym jest naczelnik urzędu skarbowego, tytuły wykonawcze przeka-

zywane w sposób, o którym mowa w art. 26 § 1c ustawy, z wyłączeniem tytułów wykonawczych przekazywanych 

przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego używanego do obsługi Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, 

sporządza się w formacie danych wskazanym w instrukcji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stro-

nie podmiotowej Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.”; 

3) w § 16 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

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

do zastosowania środków egzekucyjnych informację o wysokości: 

1) naliczonej i wyegzekwowanej opłaty manipulacyjnej; 

2) naliczonej i wyegzekwowanej opłaty za dokonane czynności egzekucyjne ze wskazaniem czynności; 

3) naliczonych i wyegzekwowanych wydatków egzekucyjnych.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 

                                                           
1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju 

i Finansów (Dz. U. poz. 1595).  
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 868, 1228, 1244, 1579, 1860 i 1948. 




