
ZAPŁAĆ  PODATKI W TERMINIE I UNIKNIJ NOWYCH, 
WYŻSZYCH KOSZTÓW WINDYKACJI 

Ważna informacja dla wszystkich podatników 

20 lutego 2021 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji . Ustawa nakłada na organ podatkowy (którym w naszym przypadku 
jest Burmistrz Miasta Świdwin) nowe obowiązki. 

Obowiązkiem gminy jest prowadzenie działań  windykacyjnych. Podstawowe działania 
obejmują  wysyłanie upomnień. Jeżeli jednak te działania nie spowodują  wpłaty zobowiązań, miasto 
ma obowiązek przekazania dalszej egzekucji do właściwych miejscowo urzędów skarbowych 
- czyli wszczęcie egzekucji administracyjnej. Mówiąc prościej, jest to przekazanie dalszej 
windykacji zaległości do Urzędu Skarbowego. 

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów ma to szczególne znaczenie, bowiem 
przekazanie od 20 lutego 2021 r. egzekucji do urzędu skarbowego, wiąże się  z poniesieniem przez 
Zobowiązanego - czyli osobę  która nie zapłaciła podatku lub opłaty - dodatkowych kosztów 
należnych na rzecz Skarbu Państwa tj.: 

• wszczęcie postępowania egzekucyjnego czyli przesłanie tytułu wykonawczego do 
egzekucji to koszt 40,00 zł  

• jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej opłata ta zostanie podwyższona do 
100,00 zł  

• opłaty egzekucyjnej w wysokości 5% - zapłata dobrowolna do urzędu skarbowego lub do 
wierzyciela albo 10% - zapłata zostanie wyegzekwowana przez urząd skarbowy 

• opłaty za czynności egzekucyjne poniesione przez urząd skarbowy w związku z 
prowadzoną  egzekucją  administracyjną  

Najlepiej zobrazuje to przykład: 

Jeżeli zaległość  z tytułu podatku/opłaty wynosi 100.00 zł  po wysłaniu do Państwa 
upomnienia nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej, a następnie wszczęcie 
postępowania egzekucyjnego - urząd skarbowy pobierze około 243.00 zł   

Złożą  się  na to: 
• należność  główna w kwocie 100,00 zł  
• koszty upomnienia 11,60 zł, od 13.10.202 1 r. 16,00 zł  
• opłata manipulacyjna 100,00 zł  
• opłata egzekucyjna przy 10% - 11,16 zł  
• zwrot wydatków (np. koszt listów, protokołów) 20,00 zł  

Należy podkreślić, że do Urzędu Miasta zostanie przekazana tylko należność  główna 
plus koszty upomnienia i ewentualne odsetki. Pozostałe kwoty pobrane przez urząd skarbowy 
stanowią  dochód budżetu państwa. 

Jak wspomniano na wstępie tej informacji prowadzenie egzekucji 
administracyjnej przez urząd miasta to obowiązek, a nie wybór.  



Informujemy również, że od dnia 13 października 2021 roku obecna wysokość  kosztów 
upomnienia czyli 11,60 zł  zostanie zastąpiona wysokością  16,00 zł  

Nowa wysokość  kosztów upomnienia tj. 16,00 zł  została wprowadzona Rozporządzeniem Ministra 
Finansów i Polityki Regionalnej z dnia 05 stycznia 2021 roku w sprawie wysokości kosztów 
upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 
2021 r., poz. 67). 

Wspólnie możemy działać  tak, aby te koszty nie powstały i nie narażały domowych 
budżetów na nieplanowane wydatki. Prosimy zatem, aby rzetelnie podejść  do informacji jakie 
przekazujmy o istniejącym zadłużeniu, które jest wysyłane w formie upomnienia. 

Informacje dotyczące aktualnego stanu Państwa rozliczeń  lub zadłużenia z tytułu podatków i opłat 
lokalnych uzyskacie Państwo: 

• telefonicznie pod numerem telefonu 943648055 
• osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Swidwin pokój nr 19 


