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Na podstawie art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 1996 r. o urz´dach i izbach skarbowych (Dz. U.
Nr 106, poz. 489, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141,
poz. 943 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
gospodarki finansowej Êrodkami specjalnymi przezna-
czonymi na finansowanie:

1) wydatków zwiàzanych z prowadzeniem egzekucji
administracyjnej,

2) wynagrodzeƒ prowizyjnych pracowników urz´dów
skarbowych wykonujàcych egzekucj´ administra-
cyjnà nale˝noÊci pieni´˝nych,

3) przedsi´wzi´ç usprawniajàcych egzekucj´ admini-
stracyjnà 

— zwanymi dalej „Êrodkami specjalnymi”.

§ 2. Ze Êrodków specjalnych finansowane sà nast´-
pujàce wydatki:

1) wynagrodzenia prowizyjne dla pracowników wyko-
nujàcych egzekucj´ administracyjnà nale˝noÊci
pieni´˝nych wraz z nale˝nymi nagrodami jubile-
uszowymi, odprawami emerytalnymi lub rentowy-
mi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym,

2) nale˝noÊci z tytu∏u zniesienia uprawnieƒ do umun-
durowania,

3) sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne i Fundusz Pra-
cy od wynagrodzeƒ, o których mowa w pkt 1,

4) zwiàzane z prowadzeniem egzekucji administracyj-
nej, w tym w szczególnoÊci dotyczàce:

a) przejazdu i delegacji poborcy lub egzekutora,

b) przewozu, za∏adunku, roz∏adunku, przechowy-
wania, utrzymania i dozoru zwierzàt oraz rucho-
moÊci odebranych albo usuni´tych z opró˝nio-
nych budynków, lokali i pomieszczeƒ,

c) przymusowego otwarcia pomieszczeƒ i schow-
ków,

d) wyp∏at nale˝noÊci Êwiadków i bieg∏ych,
e) og∏oszeƒ w prasie,
f) zakupu materia∏ów i wyposa˝enia,
g) us∏ug telekomunikacyjnych i op∏at pocztowych,
h) prowizji i obs∏ugi bankowej,

5) wyp∏ata zaliczek dla komorników sàdowych za
czynnoÊci zwiàzane z prowadzeniem egzekucji,

6) przedsi´wzi´cia usprawniajàce egzekucj´ admini-
stracyjnà nale˝noÊci pieni´˝nych, w tym tak˝e
o charakterze inwestycyjnym zwiàzane zw∏aszcza
z budowà pomieszczeƒ magazynowych, zakupem
Êrodków transportowych oraz komputerów wraz
z oprogramowaniem.

§ 3. 1. Ârodki specjalne urz´dy skarbowe gromadzà
na wyodr´bnionych rachunkach bankowych.

2. Odsetki od Êrodków specjalnych zgromadzonych
na rachunkach, o których mowa w ust. 1, stanowià
przychody tych Êrodków specjalnych.

3. Dysponentem Êrodków jest naczelnik urz´du
skarbowego.

4. Obs∏uga administracyjna oraz ksi´gowa Êrod-
ków specjalnych nale˝y do obowiàzków dysponen-
ta.

§ 4. 1. Podstawà gospodarowania Êrodkami spe-
cjalnymi jest roczny plan finansowy, okreÊlajàcy przy-
chody i wydatki, w którym wyodr´bnia si´ w szczegól-
noÊci:

1) wynagrodzenia i sk∏adki naliczane od wynagro-
dzeƒ,

2) wydatki inwestycyjne.

2. Plan finansowy Êrodków specjalnych zatwierdza
naczelnik urz´du skarbowego.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 2 stycznia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad gospodarki finansowej Êrodkami specjalnymi na wydatki zwiàzane z prowa-
dzeniem egzekucji administracyjnej.

1 2

b) dane o kandydatach wraz z ewentualnym oznaczeniem kandydatury
nazwà lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popierajàcej
kandydata

10 lutego 2001 r. — przes∏anie przewodniczàcym obwodowych komisji wyborczych spisów
wyborców

11 lutego 2001 r. — przeprowadzenie g∏osowania
godz. 600—2000
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Na podstawie art. 67 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926
i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Zarzàdza si´ umorzenie zaleg∏oÊci podatko-
wych z tytu∏u podatku dochodowego od osób fizycz-

nych, nale˝nego od wartoÊci okreÊlonych w rozporzà-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w spra-
wie wynagrodzenia i Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych pra-
cownikom polskich placówek dyplomatycznych i urz´-
dów konsularnych (Dz. U. Nr 71, poz. 307 i Nr 119,
poz. 519, z 1992 r. Nr 64, poz. 323 i Nr 101, poz. 505,
z 1994 r. Nr 18, poz. 64, z 1995 r. Nr 31, poz. 158 i Nr 123,
poz. 600, z 1996 r. Nr 56, poz. 252, z 1997 r. Nr 44,
poz. 275, z 1998 r. Nr 76, poz. 500, z 1999 r. Nr 88,

35

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 stycznia 2001 r.

w sprawie umorzenia zaleg∏oÊci podatkowych z tytu∏u podatku dochodowego od osób fizycznych od wyna-
grodzeƒ pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urz´dów konsularnych.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.
Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz
z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. 1. Zarzàdza si´ zaniechanie poboru podatku do-
chodowego od osób fizycznych nale˝nego od wyna-
grodzeƒ walutowych nale˝nych pracownikom polskich
placówek dyplomatycznych i urz´dów konsularnych —
w wysokoÊci ró˝nicy pomi´dzy podatkiem nale˝nym
od równowartoÊci wynagrodzeƒ walutowych, przeli-
czonych na z∏ote wed∏ug kursów walut obowiàzujà-

cych w dniu wyp∏aty, a podatkiem nale˝nym od równo-
wartoÊci tych wynagrodzeƒ przeliczonych na z∏ote we-
d∏ug kursów walut obowiàzujàcych w dniu 1 stycznia
danego roku podatkowego.

2. Za kursy walut, o których mowa w ust. 1, uwa˝a
si´ kursy og∏aszane przez Narodowy Bank Polski, sto-
sowane przy kupnie walut.

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, do-
tyczy dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2001 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: J. Bauc
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z dnia 10 stycznia 2001 r.

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeƒ pracowników
polskich placówek dyplomatycznych i urz´dów konsularnych.

3. Sprawozdania z wykonania planu finansowego
Êrodków specjalnych sporzàdza si´ zgodnie z obowià-
zujàcymi przepisami w zakresie sprawozdawczoÊci bu-
d˝etowej.

§ 5. 1. Urzàd skarbowy mo˝e przekazaç posiadanà
nadwy˝k´ Êrodków specjalnych na usprawnienie funk-
cjonowania innego urz´du skarbowego.

2. Nadwy˝k´, o której mowa w ust. 1, mo˝e otrzy-
maç urzàd skarbowy, w którym:

1) ma miejsce niedobór Êrodków na finansowanie
wynagrodzeƒ prowizyjnych i wydatków zwiàza-
nych z prowadzeniem egzekucji administracyjnej,
zagra˝ajàcy skutecznoÊci i ciàg∏oÊci wykonywania
egzekucji administracyjnej nale˝noÊci pieni´˝-
nych, lub

2) zachodzi potrzeba poniesienia wydatków na finan-
sowanie przedsi´wzi´ç usprawniajàcych egzekucj´
administracyjnà w rozmiarze przekraczajàcym
mo˝liwoÊci finansowe Êrodków specjalnych jedne-
go urz´du skarbowego.

3. Decyzj´ o przekazaniu nadwy˝ki, o której mowa
w ust. 1, podejmuje minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych na wniosek w∏aÊciwych naczelników
urz´dów skarbowych, zaopiniowany pozytywnie przez
dyrektorów izb skarbowych, a w obr´bie województwa
— dyrektor izby skarbowej na wniosek w∏aÊciwych na-
czelników urz´dów skarbowych.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Finansów: J. Bauc


