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2. Nr dokumentu
1. Identyfikator podatkowy NIP komornika sądowego
INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY EGZEKUCYJNEJ STANOWIĄCEJ DOCHÓD                                               BUDŻETU PAŃSTWA
3. Status
Podstawa prawna:
Składający:
Miejsce składania:
Art. 149 ust. 5 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.).
Komornik sądowy.
Urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika sądowego.
A. WŁAŚCIWY ORGAN I CEL SKŁADANIA INFORMACJI
Cel złożenia
Cel złożenia nie został wypełniony
7. Cel złożenia formularza  (zaznaczyć właściwy kwadrat):
6. Naczelnik urzędu skarbowego:
Termin składania:
Do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym została uzyskana opłata egzekucyjna.
B.DANE IDENTYFIKACYJNE KOMORNIKA SĄDOWEGO I ADRES SIEDZIBY JEGO KANCELARII
10. Kraj
11. Województwo
12. Powiat
13. Gmina
14. Ulica
15. Nr domu
16. Nr lokalu
17. Miejscowość
18. Kod pocztowy
19. Poczta
8. Pierwsze imię
9. Nazwisko
C. INFORMACJE O OPŁACIE EGZEKUCYJNEJ UZYSKANEJ I PRZEKAZANEJ NA RACHUNEK
URZĘDU SKARBOWEGO*)
20. Kwota uzyskanej opłaty egzekucyjnej w poprzednim okresie
(należy podać kwotę od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego
miesiąc, za który składana jest informacja)
21. Kwota opłaty egzekucyjnej przekazanej na rachunek urzędu
skarbowego w poprzednim okresie (należy podać kwotę od początku
roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który składana jest
informacja)
D. OBLICZENIE KWOTY OPŁATY EGZEKUCYJNEJ PODLEGAJĄCEJ PRZEKAZANIU
NA RACHUNEK URZĘDU SKARBOWEGO*)
Kwota opłaty egzekucyjnej uzyskanej w danym miesiącu:
99%
1 % kwoty podanej w poz. 22
stanowiąca nadwyżkę przekraczającą w danym roku kalendarzowym kwotę 2 000 000 złotych
stanowiąca nadwyżkę przekraczającą w danym roku kalendarzowym kwotę 1 500 000 złotych - do wysokości 2 000 000 złotych
Kwota opłaty egzekucyjnej podlegająca przekazaniu
80%
70%
Kwota opłaty egzekucyjnej podlegająca przekazaniu za dany miesiąc – do zapłaty na rachunek urzędu skarbowego
(suma kwot z pozycji 23, 25, 27, 29 i 31)
stanowiąca nadwyżkę przekraczającą w danym roku kalendarzowym kwotę 500 000 złotych - do wysokości 1 000 000 złotych
stanowiąca nadwyżkę przekraczającą w danym roku kalendarzowym kwotę 1 000 000 złotych - do wysokości 1 500 000 złotych
95%
Stawka prowizji
5 % kwoty podanej w poz. 24
20 % kwoty podanej w poz. 26
60%
30 % kwoty podanej w poz. 28
40 % kwoty podanej w poz. 30
23.
25.
27.
29.
31.
32.
22.
24.
26.
28.
30.
34.Telefon kontaktowy
33.Adres e-mail
E. DANE KONTAKTOWE
36.Podpis komornika sądowego
35. Data wypełnienia informacji
F. DATA WYPEŁNIENIA INFORMACJI I PODPIS KOMORNIKA SĄDOWEGO
*) Stosownie do art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) kwoty wykazane w pozycjach: 22, 24, 26, 28, 30 i 32 powinny podlegać zaokrągleniu do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
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