PROTOKÓŁ ZAJĘCIA I ODBIORU RUCHOMOŚCI
Na podstawie art. 97 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn.
zm.)
poborca skarbowy..................................................................................
(imię i nazwisko)

oznaczenie organu egzekucyjnego (pieczęć)

dokonał w dniu .......................................zajęcia nw. ruchomości na poczet
należnych ..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba wierzyciela)

od..........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby zobowiązanego)

nw. zobowiązań:
Poz.

Nr tytułu
wykonawczego

Rodzaj zobowiązania

Rok/okres/termin
płatności

Kwota należności głównej

Odsetki na dzień zajęcia
kwota

stawka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Koszty egzekucyjne

Koszty upomnienia

Lp Wyszczególnienie zajętych ruchomości

Ilość

Jednostka
miary

Wartość
szacunkowa w zł

Uwagi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ciąg dalszy na odrębnych arkuszach nr ............................

Razem

ADNOTACJA O POZOSTAWIENIU RUCHOMOŚCI POD DOZOREM

Zajęte ruchomości pozostawiono pod dozorem Pana(i)
...........................................................................................................
...........................................................................................................
(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania)
...........................................................................................................
(podpis dozorcy)

(podpis i pieczątka poborcy skarbowego)

Strona 2
ADNOTACJA O ODBIORZE RUCHOMOŚCI

Poborca skarbowy......................................................... w dniu................ odebrał od zobowiązanego/ dozorcy*
(imię i nazwisko)

zajęte ruchomości wyszczególnione w poz.........................................
Uwagi poborcy /oświadczenia dozorcy ruchomości

............................................................
(podpis oddającego)

*

...................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
Zgłoszone przez obecnych wnioski i oświadczenia:

(podpis i pieczątka poborcy skarbowego)

Wzmianka o przyczynie braku podpisów

..................................................................................................

.......................................................................
................................................................................................... .......................................................................
...................................................................................................

.................................................................

...................................................................................................
Protokół sporządzono....................................
Osoby uczestniczące przy sporządzaniu protokołu:
.......................................................... .................................. ........................................................................
(imię i nazwisko)

(podpis)

..........................................................

..................................

..........................................................

...................................

(imię i nazwisko)
(imię i nazwisko)

..........................................................
(imię i nazwisko)

(oznaczenie miejsca i czasu)

(podpis)
(podpis)

(Podpis i pieczątka poborcy skarbowego)

Potwierdzam otrzymanie protokołu/ odpisu
.................................... tytułu wykonawczego wymienionego w
niniejszym protokole*....................................
(podpis)

(podpis zobowiązanego)

POUCZENIE ZOBOWIĄZANEGO/DOZORCY
• Jeżeli egzekwowane należności nie zostaną zapłacone w ciągu 7 dni od daty sporządzenia niniejszego protokołu, zajęte
ruchomości zostaną sprzedane w trybie egzekucyjnym, a o uzyskanej ze sprzedaży kwocie i sposobie jej zarachowania
zobowiązany zostanie poinformowany.
• Odebranie (zwózka) zajętych ruchomości może nastąpić w każdej chwili.
• Sprzedaż zajętych ruchomości może nastąpić, za zgodą wierzyciela i zobowiązanego, w drodze przetargu ofert.
• Jeżeli zajęte ruchomości zostaną przeznaczone do sprzedaży w drodze licytacji publicznej lub przetargu ofert, o ich
dacie zobowiązany zostanie zawiadomiony przez doręczenie obwieszczenia o licytacji lub ogłoszenia o przetargu ofert.
• Ruchomości wymienione w poz...................................................... protokołu mogą być sprzedane nawet bezpośrednio
po zajęciu, ponieważ ............................................................................................................................................................
• Usunięcie, ukrycie, zbycie, darowanie, zniszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążenie albo uszkodzenie zajętych
ruchomości jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 300 § 2 Kodeksu karnego).
• Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności egzekucyjne w terminie 14 dni od dnia dokonania zakwestionowanej
czynności egzekucyjnej.
• Zobowiązanemu przysługuje w terminie 5 dni od daty zajęcia ruchomości prawo wniesienia do organu egzekucyjnego
skargi na oszacowanie dokonane przez poborcę skarbowego. W przypadku wniesienia takiej skargi organ egzekucyjny
wzywa biegłego skarbowego do oszacowania wartości zajętych ruchomości. Koszty oszacowania przez biegłego
skarbowego ponosi zobowiązany.

Podpis zobowiązanego wyrażającego zgodę na sprzedaż
zajętych ruchomości w drodze przetargu ofert....................................................................................................
ADNOTACJE ORGANU EGZEKUCYJNEGO

* niepotrzebne skreślić

