Oferta:
Pomoc (w tym reprezentacja w charakterze pełnomocnika) w postępowaniach
dotyczących kosztów egzekucji administracyjnej.
W dniu 28 czerwca 2016 r. zapadł intersujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt
SK 31/14).
Trybunał zakwestionował część przepisów dotyczących kosztów egzekucji administracyjnej
jak i niektóre jej zasady. TKpodkreślił w powołanym orzeczeniu, że zakwestionowane
przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji umożliwiają organowi
egzekucyjnemu naliczanie opłat egzekucyjnych i opłaty manipulacyjnej bez względu na
rzeczywiste koszty podejmowanych czynności oraz nakład pracy organu egzekucyjnego.
Zdaniem Trybunału brak określenia maksymalnej wysokości opłat egzekucyjnych oraz brak
określenia maksymalnej wysokości opłaty manipulacyjnej w zakwestionowanych przepisach
narusza wynikający z art. 2 Konstytucji zakaz nadmiernej ingerencji. Za niezgodny z
Konstytucją Trybunał uznał także brak możliwości obniżenia opłaty manipulacyjnej oraz
opłat za czynności egzekucyjne w przypadku dobrowolnej zapłaty egzekwowanej należności.
Z uwagi na to orzeczenie, możemy próbować wznowić postępowania egzekucyjne w zakresie
pobranych już kosztów, gdzie prawdopodobnie uda się odzyskać ich znaczą część. Często są
to bardzo wysokie kwoty. Podobnie można argumentację TK powołać w aktualnych
postępowaniach administracyjnych, co powinno wpłynąć na wysokość orzekanych i
pobieranych kosztów egzekucji administracyjnej (np. sprawy podatkowe).
Możemy w tym zakresie doradzić, dokonać analizy akt postepowań egzekucyjnych,
sporządzić stosowne pisma, a także reprezentować podmioty, które zostały obciążone
kosztami egzekucyjnymi w egzekucji administracyjnej.
Uwaga:

1) W zakresie trwających postępowań egzekucyjnych możemy włączyć się w
dowolnymmomencie.
2) Odnośnie postępowań już zakończonych (gdy organ pobrał już koszty egzekucyjne),
by rozważyć możliwość odzyskania pobranych kosztów należy dokonać analizy
danego przypadku. Po dokonaniu analizy, w sytuacji gdy sprawa kwalifikuje się do
takiego działania, wniesiemy stosowny wniosek mający na celu odzyskanie pobranych
przez organ kosztów egzekucyjnych.
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Uzyskaliśmy dotychczas działając w imieniu i na rzecz naszych mandantów, kilka wyroków
w WSA potwierdzających, że naczelnicy urzędów skarbowych powinni stosować powołany
wyżej wyrok Trybunału Konstytucyjnego i ograniczać pobierane koszty egzekucyjne
(przykładowo: wyrok WSA w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2017 r. sygn akt I SA/Po 1416/16
oraz wyrok WSA w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2017 roku sygn. akt I SA/Po 1148/16)
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PIOTR JAŃCZAK
piotr.janczak@tax-duty.pl
tel. 602614785
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