Nadchodzące zmiany ustawy o postępowaniu Wykładowca:
egzekucyjnym – kwota wyłączona spod
Arkadiusz Jerzy
egzekucji oraz nowe zasady ustalania
Sputowski
– Licencjonowany audytor
kosztów egzekucyjnych;
wewnętrzny (lic MF.
Arkadiusz Sputowski
Nr 134/2004), audytor
Program:
1. Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym:
a) Kwota wolna spod egzekucji dla wierzyciela niebędącego organem
egzekucyjnym;
b) Jakie dokumenty stanowią podstawę wszczęcia postępowania
egzekucyjnego;
c) Wszczęcie postępowania egzekucyjnego – chwila wszczęcia
postępowania egzekucyjnego – sytuacja uzależniona od formy
sporządzenia tytułu wykonawczego;
d) Rezygnacja z zasady zaokrąglania kwot kosztów egzekucyjnych i opłaty
komorniczej;
e) Opłata manipulacyjna:
f) Opłata egzekucyjna:
g) Opłaty za czynności egzekucyjne:
h) Opłaty za czynności egzekucyjne w egzekucji obowiązków o charakterze
niepieniężnym;
i) Wydatki egzekucyjne:
j) Procedura poboru kosztów egzekucyjnych:
k) Procedura zwrotu pobranych kosztów egzekucyjnych:
l) Umorzenie kosztów egzekucyjnych:
n) wydatki związane z przekazaniem wierzycielowi wyegzekwowanej
należności / opłata komornicza:
o) Przepisy interporalne i dostosowawcze.
p) Koszty w postępowaniu zabezpieczającym.
2. Zastaw skarbowy pod dniu 1 lipca 2017 roku.
a) Zmiany w zakresie zastawu skarbowego:
b) Powstanie zastawu skarbowego.
c) Wykreślenie zastawu skarbowego.
d) Wygaśniecie zastawu skarbowego.
e) Wniosek o wpis zastawu skarbowego – jeden wniosek uniwersalny.
f) Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych.
g) Opłaty w postępowaniu.
h) Postępowanie w formacie e-dokumentów.
i) Odpowiedzialność rzeczowa z przedmiotu zastawu skarbowego.
j) Dostęp do Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych.
k) Organ prowadzący Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych.
l) Formularz ORD-HZ – szczegółowe omówienie – przykład wypełnienia.
3. Rejestr Należności Publicznoprawnych
a) Pojęcie i istota Rejestru Należności Publicznoprawnych.
b) Rejestr Należności Publicznoprawnych w kontekście zadań JST.
c) Dane wpisywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
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d) Zakres kwotowy wpisu do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
e) Sprzeciw jako środek prawny.
f) Wpływ sprzeciwu na postępowanie egzekucyjne.
g) Wpis do Rejestru Należności Publicznoprawnych a postępowanie
egzekucyjne.
h) Postanowienie o niedopuszczalności sprzeciwu.
i) Forma postępowania o wpis do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
j) Wniosek WP-1 – szczegółowe omówienie – przykład wypełnienia.
4. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego a ich wpływ
na postępowanie egzekucyjne w administracji.
a) Nowe zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym.
b) Dyscyplina terminów, działania wierzyciela, uprawnienia
zobowiązanego.
c) Ponaglenie a skarga jako środki prawne dyscyplinujące organy.
d) Uwierzytelnianie dokumentów przez pracownika prowadzącego
sprawę.
e) Doręczanie dokumentów po dniu 1 czerwca 2017 roku.
5. Wszystko o upomnieniu
a) Istota upomnienia.
b) Znaczenie upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.
c) Elementy upomnienia.
d) Podpis w upomnieniu.
e) Doręczenie upomnienia pełnomocnikowi.
f) „Pojemność” upomnienia.
g) Upoważnienie do podpisu upomnienia – wymóg czy konieczność.
h) Obowiązek w zapłacie kosztów upomnienia.
i) Ulgi w spłacie kosztów upomnienia – procedura w zakresie ulg.
j) Przedawnienia w upomnieniu – doręczenia, windykacja kosztów.
k) Koszty upomnienia w kontekście znowelizowanej ustawy o finansach
publicznych.
l) Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
6. Upoważnienie.
a) Upoważnienia z ustaw ustrojowych.
b) Upoważnienia z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
c) Upoważnienia w myśl standardów kontroli zarządczej.
d) Upoważnienia w myśl standardów INTOSAI
7. Ustawa o wymianie informacji podatkowych – zadania organów
podatkowych JST;
a) Zakres ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi
państwami;
b) Wniosek o udzielenie informacji.
c) Terminy rozpoznania wniosku.
d) Braki formalne wnioski.
e) Odmowa udzielenie informacji.
f) Pozycja organu podatkowego JST w zakresie wymiany informacji.

Adresaci szkolenia:
pracownicy urzędów gmin, starostw, oraz jednostek

organizacyjnych, którym powierzono obowiązki wierzyciela w
zakresie dochodzenia należności pieniężnych oraz prowadzenia
orzecznictwa egzekucyjnego. Szkolenie jest także dedykowane
pracownikom samorządowych organów egzekucyjnych.

Cel szkolenia:
Ciągłe zmiany w zakresie realizacji zadań związanych z zabezpieczaniem
wierzytelności są nieuniknione. Ciągle też należy mieć na uwadze tzw.
uszczelnianie systemu podatkowego, także tego będącego w gestii
jednostek samorządu terytorialnego. Zadaniom tym mają służyć regulacje
w zakresie zastawu skarbowego, Rejestru Należności Publicznoprawnych.
Na realizacje zadań wierzyciela oraz organu egzekucyjnego mają także
istotny wpływ zmiany wynikające z treści noweli KPA obowiązującej od
dnia 1 czerwca 2017 roku. Biorąc pod uwagę konieczność wykonania
wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt. SK 31/14 z dnia 28 czerwca
2016 roku wydanego w kwestii kosztów egzekucyjnych – zasadniczym
zmianom ulegną: kwoty opłat egzekucyjnych, zasady ustalania, poboru
oraz stosowania ulg w spłacie kosztów egzekucyjnych. Zostanie
wprowadzona tzw. kwota bagatelna wyłączająca obowiązek wszczynania
postępowania egzekucyjnego. Pojawia się nowa, kolejna przesłanka
odstąpienia od postępowania egzekucyjnego. Będą nowe zasady
wszczynania postępowania egzekucyjnego dla wierzycieli nie będących
organem egzekucyjnym i wierzycieli, którzy są organami egzekucyjnymi.
Po wejściu w życie zmian koszty egzekucyjne nie będą zaokrąglane.
Zmianom ulegnie data wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Zostanie
„rozbudowana” procedura poboru kosztów egzekucyjnych. Na innych
zasadach niż obecnie będzie przebiegać procedura zwrotu pobranych
kosztów egzekucyjnych. Nowelizacji ulegają zasady stosowania ulg w
spłacie kosztów egzekucyjnych, przy równoczesnym wprowadzeniu dla
przedsiębiorców zasad udzielania pomocy publicznej. Zmian doświadczą
także koszty w postępowaniu zabezpieczającym.

Główne tezy:
-kwota wyłączona spod egzekucji oraz nowe zasady ustalania
kosztów egzekucyjnych
-Rejestr Należności Publicznoprawnych jako forma zabezpieczenia
interesów fiskalnych wierzyciela
-Zastaw skarbowy po dniu 1 lipca 2017 roku
-Zmiany w KPA oddziaływujące na postępowanie egzekucyjne w
administracji
-Upomnienie o kontekście znowelizowanej ustawy o finansach
publicznych

