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Tryb doreczania upomniei przez urzedy skarbowe.

Pismo SP2-N/861-1 1-93/00 p.o. zastepcy Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego z 24.01.2000 r. do izb

skarbowych

W zwiazku z pov,rtatzajqcymi siq przypadkami publikowania ptzez utzedy skarbowe w prasie wezwan do odbioru

upomnieil, Ministerstwo Finans6w stwierdza, i2 stosowanie w odniesieniu do upomnieh trybu dorQczenia okreslonego w
pizepisach art. 150 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, 9oz. 926 ze zm.) jest

niedoouszczalne.
Przepisy Ordynacji podatkowej maja zastosowanie do postepowania podatkowego, kt6re koiczy siQ wydaniem i

prawidlowym doreczeniem decyzji.
Postepowanie upominawcze jest natomiast postepowaniem Scisle zwiqzanym z postepowanlem egzeKucyJnym, o

kt6rym stanowi ustawa z dnia '17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 1991 r. Nr 36,

poz. tOl ze zm.). Artykul 15 tej ustawy stanowi, i2 egzekucja administracyjna moze by6 wszczeta, po uprzednim

doreczeniu zobowiqzanemu upomnienia zawierajqcego wezwanie do wykonania obowi4zku z zagro2eniem skierowania

spri*y na drogq pbstqpowania egzekucyjnego, o ile przepisy szczeg6lne nie stanowia inaczej. Przypadki, w kt6rych

dorqcienie upomnienijnie jest wymagane, zostaly okre6lone w rozporzqdzeniu Rady Ministr6w z dnia 27 sierpnia 1991

r. w sprawie koszt6w upomnienia olaz przypadk6w, w kt6rych egzekucja administracyjna mo2e by6 wszczqta bez

uprzedniego dorQczenia upomnienia (Dz. U. Nr 81, poz.354 ze zm.l.' ponadlo przepisami art. 308 Ordynacji podatkowej zostal dodany art. 26a ustawy o postepowaniu egzekucyjnym'

okreSlajqcy dodait<owo przypadki, w kt6rych peed wystawieniem tytulu wykonawczego dorqczenie upomnlenia jest

niezbQdne.
Pizepisy art. 18 ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji stanowi4 i2 w przypadkach nieuregulowanych

odmiennie w ustawie, w postgpowaniu egzekucyjnym majq odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postQpowania

administracyjnego.
Wobec powyzszego, w zakresie dorgczania upomniei, o ktdrych mowa w art. 15 ustawy o postQpowanlu

egzekucyjnym w administracji, stosuje sie przepisy rozdzialu 8 Kodeksu postepowania administracyjnego.- 
Tryb zastqpczego dorgczania pism reguluja prze pisy a^.44 k.p.a., kt6re w brzmieniu obowiazujqcym od 1 stycznia

tSSS i. stanowi4 i2 w przypadku niemo2no5ci dorqczenia pisma w spos6b okre6lony w art. 42 i 43 k.p.a. pismo sktada

siq na okres 7 dni w plac6wce pocztowej lub urzedzie gminy, a zawiadomienie o tym umieszcza siQ w skrzynce na

koiespondencjq lub, gdy nie jest to mo2liwe, na drzwiach mieszkania adresata albo biura lub innego pomieszczenia, w

kt6rym adresat wykonuje iwoje czynno6ci zawodowe, bAdz w miejscu widocznym na nieruchomosci, ktorej

posigpowanie dotyczy; w tym przypadku dorgczenie uwaza sie za dokonane z uptywem ostatniego dnia tego okresu.' 
W S,*ietle powy2izego nale2y stwierdzid, i2 doreczanie przez niekt6re urzedy skarbowe upomnie6, o kt6rych mowa

w art. 15 ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji, w trybie przepis6w art. 150 Ordynacji podatkowe.l, jest

nieprawidlowe, zatem koszty spowodowane nieprawidlowym dzialaniem obciqzaja urzedy skarbowe.
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