
WNIESIENIE PRZEZ ZOBOWIĄZANEGO ZARZUTU W SPRAWIE PROWADZENIA POST ĘPOWANIA 
EGZEKUCYJNEGO 
 
 

1. Kogo dotyczy 
 

 Wniesienie zarzutu przysługuje zobowiązanemu, wobec którego prowadzone jest postępowanie 
egzekucyjne. 

 

2. Jakie dokumenty nale ży zło żyć 
 

 1) Pisemne zgłoszenie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie prowadzonego postępowania 
egzekucyjnego powinno zawierać: 
a) dane zobowiązanego: imię i nazwisko/nazwę, adres zamieszkania /siedziby oraz NIP, 
b) datę sporządzenia, 
c) wskazanie adresata (tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer), 
d) wskazanie podstawy zarzutu, 
e) uzasadnienie zarzutu, 
f) podpis wnioskodawcy. 

2) Do wniosku należy dołączyć dowody, jeśli istnieją, uzasadniające zgłoszone zarzuty. 
 

3. Gdzie pobra ć druki  
 

 Brak sformalizowanych druków. 
 

4. Termin zło żenia dokumentów  
 

 Zarzut należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu tytułu wykonawczego. 
 

5. Tryb składania dokumentów  
 

 Sala Obsługi Klienta Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu. 
 

6. Wymagane opłaty  
 

 Nie pobiera się. 
 

7. Termin załatwienia sprawy  
 

 Niezwłocznie po uzyskaniu stanowiska wierzyciela, nie dłużej jednak niż jeden miesiąc od dnia 
otrzymania zarzutu. 

 

8. Sposób i forma załatwienia sprawy  
 

 Zarzuty zgłoszone na podstawie art. 33 pkt 1-7, 9 i 10 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym                        
w administracji, organ egzekucyjny rozpatruje po uzyskaniu stanowiska wierzyciela w zakresie 
zgłoszonych zarzutów. Rozstrzygnięcie organu egzekucyjnego następuje w formie postanowienia. 

 

9. Środki odwoławcze  
 

 Na postanowienie w sprawie zarzutów przysługuje zobowiązanemu i wierzycielowi niebędącemu 
jednocześnie organem egzekucyjnym prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej                   
w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia postanowienia. 

 

10. Dodatkowe informacje  
 

 Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
podstawą zarzutu może być: 
1) wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie                

albo nieistnienie obowiązku; 
2) odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, 

rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej;  
3) określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku, wynikającego                            

z orzeczenia, o którym mowa w art. 3 i 4; 
4) błąd co do osoby zobowiązanego;  
5) niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym;  
6) niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego;  
7) brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1; 
8) zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego;  
9) prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny; 
10) niespełnienie wymogów określonych w art. 27. 

 

11. Podstawa prawna  
 

 1) Art. 27 § 1 pkt 9, art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1619 z późn. zm.). 

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.             
z 2013r,. poz. 267 z późn. zm..). 



 


