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Wprowadzenie
Uchwalona dnia 11.9.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070 ze zm.) wprowadza bardzo wiele
zmian do postępowania egzekucyjnego w administracji. Celem jej uchwalenia było w szczególności usprawnienie i uproszczenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego uregulowanego przepisami EgzAdmU. Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim zapewnić wzrost efektywności stosowanych środków egzekucyjnych w egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.
Na mocy nowelizacji wyraźnie rozdzielono środki zaskarżenia na te dotyczące istoty obowiązku
skierowanego do egzekucji i doręczenia upomnienia (zarzut), prawidłowości postępowania egzekucyjnego (umorzenie postępowania egzekucyjnego) oraz czynności egzekucyjnych (skarga
na czynność egzekucyjną).
Zasadą stało się elektroniczne przekazywanie tytułów wykonawczych organom egzekucyjnym. Nowelizacja zawiera też przepisy mające zautomatyzować przyjmowanie i obsługę tytułów wykonawczych. Uregulowano zasady dobrowolnej zapłaty zaległości oraz zmodyfikowano regulacje dotyczące egzekucji z pieniędzy, rachunków bankowych, wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu
podatku, praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub
innych rachunkach oraz wierzytelności z rachunków pieniężnych oraz z ruchomości. Dokonano
także zmian w zakresie zbiegów egzekucji, w tym usprawniono przekazywanie dokumentów pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz wprowadzono procedurę działania przy bezczynności lub
nieprawidłowym działaniu jednego ze zbiegających się organów. Wprowadzono nowy środek zaskarżenia – sprzeciw – przysługujący małżonkowi odpowiedzialnemu majątkiem wspólnym i dłużnikowi rzeczowemu. Sprzeciw rozpatrywać będzie wierzyciel. Rozdzielono i zróżnicowano podstawy zarzutów i wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Jest to bardzo pożądane
rozwiązanie, o którego wprowadzenie od lat postulowały organy egzekucyjne i doktryna prawa.
Kompetencja do rozpoznania zarzutów została przeniesiona na wierzycieli. Dotychczas zarzut służył zobowiązanemu jedynie na początkowym etapie postępowania egzekucyjnego. Po zmianie będzie on mógł być wniesiony w każdym czasie, ale tylko zarzut wniesiony w terminie 7 dni od dnia
doręczenia odpisu tytułu zawiesi postępowanie na czas rozpatrywania tego środka zaskarżenia.
Kompetencja do stosowania zabezpieczenia w czasie rozpatrywania zarzutów została rozszerzona
na inne, niż naczelnicy urzędów skarbowych, organy egzekucyjne. Dostosowano również przepisy EgzAdmU do wymogów prawa UE, przyznając przy podziale kwot uzyskanych w egzekucji
pierwszeństwo należnościom celnym, stanowiącym środki własne UE, przed kosztami powstałymi
w związku z dochodzeniem tych należności.
Należy zatem uznać, że zmiany wprowadzone przez ZmEgzAdmU19(2), a także ZmEgzAdmU19,
w bardzo dużym stopniu odmienią dotychczasowe postępowanie egzekucyjne w administracji.
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Celem niniejszej publikacji jest omówienie tych zmian, wprowadzonych ZmEgzAdmU19(2), w zestawieniu z dotychczas obowiązującymi regulacjami, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przepisy
przejściowe.

Sebastian Firkowski
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