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Administracyjny tytu³ wykonawczy wystawiony
na podstawie deklaracji podatkowej a ustanowienie
hipoteki przymusowej (cz. I)*
1. Pojêcie zobowi¹zania podatkowego a ustanowienie hipoteki
przymusowej
Hipotek¹ przymusow¹ mog¹ byæ zabezpieczone tak¿e nale¿noœci
pieniê¿ne niemaj¹ce charakteru cywilnoprawnego. Zarazem zwraca siê
uwagê, ¿e ustanowienie takiej hipoteki (chodzi o hipotekê przymusow¹
zwyk³¹) w celu zabezpieczenia nale¿noœci pieniê¿nych mo¿liwe jest tylko
w wypadkach wyraŸnie prawem przewidzianych1. Zabezpieczone w ten
* Artyku³ (cz. I i II) dotyczy stanu prawnego sprzed nowelizacji kodeksu rodzinnego
i opiekuñczego ustaw¹ z dnia 17 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1691) i odnosi siê
do nale¿noœci pieniê¿nych powsta³ych przed dniem 20 stycznia 2005 r. z tytu³u zaci¹gniêcia zobowi¹zania tylko przez jednego z ma³¿onków oraz zabezpieczenia hipotecznego
wierzytelnoœci pieniê¿nej na nieruchomoœci stanowi¹cej przedmiot wspó³w³asnoœci ³¹cznej
d³u¿nika i jego ma³¿onka. Zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 2 wskazanej wy¿ej ustawy, dotychczasowe przepisy znajduj¹ nadal zastosowanie do wy³¹czeñ lub ograniczeñ odpowiedzialnoœci maj¹tkiem wspólnym za zobowi¹zania jednego ma³¿onka.
1
J. P i s u l i ñ s k i, Hipoteka kaucyjna, Kraków 2002, s. 121 i nast.; S. R u d n i c k i,
Ustawa o ksiêgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postêpowaniu w sprawach wieczystoksiêgowych. Komentarz, Warszawa 2004, s. 264 i nast.; D. D r a p a ³ a, Ustanowienie
hipoteki przymusowej, Rejent 1996, nr 9, s. 62 i nast.; J. P e t r a n i u k, Hipoteka zabezpieczaj¹ca zobowi¹zania podatkowe, Rejent 2001, nr 10, s. 32 i nast.; B. B r z e z i ñ s k i,
W. M o r a w s k i, Hipoteka przymusowa zabezpieczaj¹ca zobowi¹zania podatkowe,
Mon.Praw. 2001, nr 7, s. 29 i nast.
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sposób nale¿noœci mog¹ podlegaæ zaspokojeniu w trybie egzekucji administracyjnej2. Wœród nich s¹ przede wszystkim zobowi¹zania podatkowe w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (o.p.). W œwietle tego przepisu, zobowi¹zaniem podatkowym
jest wynikaj¹ce z obowi¹zku podatkowego zobowi¹zanie podatnika do
zap³acenia na rzecz Skarbu Pañstwa, województwa, powiatu albo gminy
podatku w wysokoœci, w terminie oraz w miejscu okreœlonym w przepisach prawa podatkowego, zaœ na podstawie art. 6 o.p. podatkiem jest
publicznoprawne, nieodp³atne, przymusowe oraz bezzwrotne œwiadczenie pieniê¿ne na rzecz Skarbu Pañstwa, województwa, powiatu lub gminy,
wynikaj¹ce z ustawy podatkowej.
Przepisy ordynacji podatkowej o hipotece przymusowej stosuje siê do
hipotek przymusowych przewidzianych w innych ustawach. Tymi innymi ustawami s¹ przede wszystkim:
1) ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.), art. 52 ust. 1 pkt 1
w zw. z art. 52 lit. a;
2) ustawa z dnia 27 paŸdziernika 1994 r. o autostradach p³atnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571).
Zgodnie z art. 37o ust. 1 tej ustawy, podmioty wskazane w art. 37j
ust. 1 obowi¹zane s¹ sk³adaæ informacjê o op³acie paliwowej w³aœciwemu
naczelnikowi urzêdu celnego oraz obliczaæ i wp³aciæ op³atê paliwow¹
w terminach wskazanych w art. 37o ust. 1 pkt 1 i 2. W œwietle art. 37q,
do op³aty paliwowej stosuje siê odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej, z zastrze¿eniem art. 37o ust. 3. W razie niewp³acenia w powy¿szych terminach kwoty wskazanej w informacji w sprawie op³aty paliwowej lub wp³acenia jej w niepe³nej wysokoœci, informacja ta stanowi
podstawê do wystawienia tytu³u wykonawczego, zgodnie z art. 3a § 1
pkt 4 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu
egzekucyjnym w administracji (cyt. dalej jako u.p.e.a., Dz.U. z 2002 r.
Nr 110, poz. 968 ze zm.);

2
Uchwa³a SN z dnia 18 maja 1995 r. III CZP 63/95, OSNC 1995, nr 10, poz. 142
oraz J. P i s u l i ñ s k i, Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 15 maja 1995 r. III
CRN 63/95, Rejent 1996, nr 2, s. 114 i nast.
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3) rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 wrzeœnia 2004 r.
w sprawie okreœlenia wzoru informacji dotycz¹cej op³aty paliwowej (Dz.U.
Nr 214, poz. 2176);
4) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.
776 ze zm.).
Na podstawie art. 49a ust. 3 nale¿noœci z tytu³u wp³at wskazanych
w art. 49 ust. 1 tej ustawy s¹ zabezpieczone hipotek¹ przymusow¹ na
wszystkich nieruchomoœciach d³u¿nika. Do hipoteki tej stosuje siê odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej, dotycz¹ce hipoteki przymusowej (art. 49a ust. 4 cyt. ustawy);
5) ustawa z dnia 13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 387 ze zm.). Na podstawie art. 26 ust.
3 dla zabezpieczenia nale¿noœci z tytu³u sk³adek ZUS przys³uguje hipoteka
przymusowa.
Podstaw¹ ustanowienia hipoteki przymusowej jest dorêczona decyzja
o okreœleniu wysokoœci nale¿noœci z tytu³u sk³adek, jednak¿e na ¿¹danie
ZUS lub kierownika terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, bêd¹cego
jednoczeœnie organem egzekucyjnym, d³u¿nik obowi¹zany jest do wyjawienia nieruchomoœci oraz przys³uguj¹cych mu praw maj¹tkowych, które
mog¹ byæ przedmiotem hipoteki przymusowej lub zastawu, je¿eli z dowodów zgromadzonych w postêpowaniu wynika, ¿e nale¿noœci z tytu³u
sk³adek mog¹ zostaæ niezaspokojone (art. 26 ust. 5 cyt. ustawy). Wyjawienia nieruchomoœci dokonuje siê w formie oœwiadczenia sk³adanego
pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za fa³szywe zeznania. ¯¹danie
wyjawienia stosuje siê do ma³¿onka, nastêpców prawnych i osób trzecich
odpowiadaj¹cych za zad³u¿enie p³atnika sk³adek oraz do osób, które pobra³y
nienale¿ne œwiadczenia, p³atników sk³adek lub innych podmiotów zobowi¹zanych do zwrotu nienale¿nych œwiadczeñ wskazanych w art. 84
ustawy, z wyj¹tkiem przypadku gdy nienale¿ne œwiadczenia podlegaj¹
potr¹ceniu z bie¿¹co wyp³aconych œwiadczeñ (art. 26 ust. 5a i ust. 6 pkt 1
i 2 tej¿e ustawy). Z mocy art. 26 ust. cyt. ustawy, do omawianej hipoteki
stosuje siê odpowiednio przepisy ustawy o ordynacji podatkowej, dotycz¹ce hipoteki przymusowej;
6) ustawa z dnia 9 wrzeœnia 2000 r. o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych.
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Na podstawie art. 10 ust. 1 tej ustawy podatnicy obowi¹zani s¹ bez
wezwania organu podatkowego do z³o¿enia deklaracji w sprawie podatku
od czynnoœci cywilnoprawnych oraz obliczenia i wp³acenia podatku
w terminie 14 dni od dnia powstania obowi¹zku podatkowego (ust. 3),
z wy³¹czeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez p³atnika.
P³atnikiem jest miêdzy innymi notariusz pobieraj¹cy nale¿noœci od czynnoœci cywilnoprawnych, dokonanych w formie aktu notarialnego (art. 10
ust. 2 pkt 1 ustawy). Notariusz jako p³atnik podatku jest obowi¹zany do
przekazywania organowi podatkowemu w³aœciwemu ze wzglêdu na siedzibê p³atnika odpisów sporz¹dzonych aktów notarialnych, dotycz¹cych
czynnoœci cywilnoprawnych stanowi¹cych przedmiot opodatkowania (art.
10 ust. 2 pkt 3 ustawy);
7) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug
(Dz.U. Nr 54, poz. 535).
Na podstawie art. 94 ust. 1 tej ustawy Skarbowi Pañstwa przys³uguje
hipoteka przymusowa z tytu³u warunkowych wierzytelnoœci, wynikaj¹cych z wp³acenia zaliczki naliczonego podatku. Na mocy art. 94 ust. 2
cyt. ustawy, do hipoteki przymusowej stosuje siê przepisy ordynacji
podatkowej;
8) ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 622).
W œwietle art. 66 tej ustawy, do odpowiedzialnoœci z tytu³u d³ugu
celnego oraz odsetek stosuje siê odpowiednio przepisy art. 29 oraz
rozdzia³ów 14 i 15 dzia³u III ordynacji podatkowej. W zakresie wykonywania obowi¹zków o charakterze pieniê¿nym, wynikaj¹cych z przepisów
prawa celnego, organy celne stosuj¹ przepisy o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji, chyba ¿e przepisy prawa celnego stanowi¹ inaczej.

2. Pojêcie i charakter deklaracji podatkowej
Na mocy art. 21 § 2 o.p. , je¿eli przepisy prawa podatkowego nak³adaj¹
na podatnika z³o¿enie deklaracji, a zobowi¹zanie podatkowe powstaje
z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wi¹¿e powstanie takiego zobowi¹zania, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem
do zap³aty. Je¿eli jednak w postêpowaniu podatkowym organ podatkowy
stwierdzi, ¿e podatnik, mimo ci¹¿¹cego na nim obowi¹zku, nie zap³aci
w ca³oœci lub w czêœci podatku, nie z³o¿y³ deklaracji albo ¿e wysokoœæ
zobowi¹zania podatkowego jest inna ni¿ wykazana w deklaracji, organ
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podatkowy wydaje decyzjê, w której okreœla wysokoœæ zobowi¹zania
podatkowego (§ 3 art. 21 o.p.).
Na tle powy¿szego uregulowania wspomnian¹ deklaracjê okreœla siê
jako deklaracjê samowymiarow¹. Na mocy ordynacji podatkowej deklaracja ta sta³a siê instrumentem tworzenia powinnoœci skonkretyzowanej
zap³aty oraz podstaw¹ wykonania zobowi¹zania podatkowego3. Oznacza
to, ¿e organy podatkowe zosta³y zwolnione z obowi¹zku wydania decyzji
ka¿demu podatnikowi po zakoñczeniu roku podatkowego. Deklaracje mog¹
pozostawaæ w obrocie i pe³niæ te funkcje, które pe³ni normalnie decyzja
wymiarowa. Je¿eli jednak okaza³oby siê, ¿e deklaracja by³a wadliwa, to
jej korekta odbywa siê obecnie nie na zasadzie nadzoru, lecz w drodze
postêpowania podatkowego4.
Ordynacja podatkowa nie podaje definicji ustawowej deklaracji podatkowej. W przepisie art. 3 pkt 5 o.p. stanowi jedynie, ¿e je¿eli w ordynacji
mówi siê o deklaracjach, wówczas rozumie siê przez to równie¿ zeznania,
wykazy oraz informacje, do których sk³adania obowi¹zani s¹ na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy, p³atnicy oraz inkasenci.
Wœród ró¿nych rodzajów deklaracji, w zale¿noœci od metody wymiaru
podatku5, przedmiotem naszego zainteresowania jest deklaracja samowymiarowa. Przyjmuje siê, ¿e tego rodzaju deklaracja jest wymiarem podatku
jak decyzje podatkowe. Ujawnia poœrednio stosunek prawny zobowi¹zania podatkowego przez to, ¿e zawiera zdeklarowan¹ nale¿noœæ podatkow¹ „do zap³aty” (art. 21 § 2 o.p.). Zawiera bowiem powinnoœæ zap³aty
i mo¿e stanowiæ ostateczny wymiar zobowi¹zania (podobnie jak decyzja),
je¿eli przez decyzjê nie zostanie zmieniona6.
Akceptacja wskazanego kierunku okreœlenia charakteru deklaracji
samowymiarowej wskazuje, ¿e wspomniana deklaracja podatkowa nie
kreuje samego zobowi¹zania, które powstaje w wyniku okreœlonego
w ustawie zdarzenia, a jest jedynie instrumentem wymiaru, który zreszt¹
mo¿e byæ wielokrotny na podstawie tego samego stosunku prawnego

3

H. D z w o n k o w s k i, Samowymiar zobowi¹zañ podatkowych, PiP 2004, z. 12,

s. 40.
4
5
6
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zobowi¹zania podatkowego. Poniek¹d deklaracja ta zastêpuje decyzjê
wymiarow¹, z zastrze¿eniem wskazanym w art. 21 § 3 o.p. Uzasadnia
to twierdzenie, ¿e wymiar zobowi¹zania nastêpuje na mocy deklaracji
(zeznania) albo na podstawie decyzji podatkowej7.
Nie mo¿na jednak nie zauwa¿yæ, ¿e na gruncie obowi¹zuj¹cego prawa
istnieje jednak istotna ró¿nica miêdzy deklaracj¹ samowymiarow¹ a decyzj¹
administracyjn¹ ustalaj¹c¹ wymiar podatku, nawet w sytuacji gdy zobowi¹zanie podatkowe powstaje z chwil¹ zdarzenia przewidzianego w ustawie, z którym ustawodawca wi¹¿e powstanie takiego zobowi¹zania (por.
art. 21 § 1 pkt 1 o.p.), ilekroæ rozpatrywaæ bêdziemy wspomniane
dokumenty jako podstawy wpisu hipoteki przymusowej (pomijamy w tym
miejscu charakter wpisu tej hipoteki, a mianowicie, czy chodzi o hipotekê
zwyk³¹, czy te¿ o kaucyjn¹, co bêdzie mia³o istotne znaczenie w dalszych
rozwa¿aniach). Je¿eli bowiem spojrzymy na przepis art. 35 § 2 pkt 1 oraz
pkt 2 o.p., który wskazuje w³aœnie na dokumenty mog¹ce stanowiæ podstawê wpisu hipoteki przymusowej, to widzimy, ¿e dokumentami tymi
s¹: decyzja (§ 2 pkt 1 lit. a-f), tytu³ wykonawczy lub zarz¹dzenie zabezpieczenia, a nigdy deklaracja podatkowa (samowymiarowa). Wskazane
problemy – jak siê wydaje – wymagaj¹ bli¿szej analizy.

3. Deklaracja samowymiarowa jako podstawa wydania administracyjnego tytu³u wykonawczego
Mo¿na przyj¹æ, ¿e konsekwencj¹ przyjêtego charakteru deklaracji
samowymiarowej jest to, i¿ z terminem jej z³o¿enia wi¹¿e siê wymagalnoœæ zobowi¹zania i termin zap³aty. Oznacza to, ¿e niewykonanie w ca³oœci
lub czêœci zobowi¹zania wynikaj¹cego z deklaracji powoduje przekszta³cenie siê niezap³aconej kwoty w zaleg³oœæ podatkow¹8.
Nale¿y zatem zapytaæ, czy wskazany wy¿ej charakter deklaracji
samowymiarowej sprawia, ¿e kreuje ona wymagalnoœæ zobowi¹zania z tym
skutkiem, i¿ mo¿e stanowiæ podstawê wszczêcia postêpowania administracyjnego, i to egzekucji œwiadczeñ pieniê¿nych.
W piœmiennictwie zwraca siê uwagê, ¿e nie wnikaj¹c w istotê deklaracji (oraz innych informacji, zg³oszeñ, zeznañ), dopiero z mocy art. 3a
7
8

Tam¿e, s. 47.
Tam¿e, s. 5.
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§ 2 pkt 1 u.p.e.a.9 podstaw¹ egzekucji administracyjnej jest tak¿e deklaracja podatnika lub p³atnika w zakresie zobowi¹zañ powsta³ych miêdzy
innymi w sytuacji wskazanej w art. 21 § 1 pkt 1 i 2 o.p. Ten ostatni
przepis prawa okreœla sytuacjê, w której zobowi¹zanie powstaje z dniem
„zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wi¹¿e powstanie takiego
zobowi¹zania”. Artyku³ 3a u.p.e.a. pozwala na egzekwowanie powy¿szych nale¿noœci w trybie egzekucji administracyjnej, mimo ¿e wynikaj¹
one z deklaracji samowymiarowej, a nie z decyzji administracyjnej sensu
stricto, je¿eli zostan¹ spe³nione jednoczeœnie dwie przes³anki:
1) wierzyciel przed wszczêciem postêpowania musi przes³aæ upomnienie zobowi¹zanemu, o którym mowa w art. 15 § 1 cyt. ustawy,
2) w deklaracji zeznaniowej zamieszczono klauzulê zawieraj¹c¹ pouczenie, ¿e stanowi ona podstawê do wystawienia tytu³u wykonawczego
(art. 3a § 2 pkt 1 i 2 u.p.e.a.)10.
W dalszych rozwa¿aniach interesuje nas pytanie o sposób i tryb
zabezpieczenia hipotecznego œwiadczenia pieniê¿nego okreœlonego w deklaracji samowymiarowej, w sytuacji gdy na podstawie tej w³aœnie deklaracji zostaje wystawiony administracyjny tytu³ wykonawczy. Poszukiwanie odpowiedzi musi oczywiœcie uwzglêdniaæ uregulowanie zawarte
w przepisie art. 35 § 2 pkt 2 o.p., wed³ug którego hipoteka przymusowa
powstaje przez dokonanie wpisu do ksiêgi wieczystej na podstawie tytu³u
wykonawczego, je¿eli mo¿e byæ on wystawiony na podstawie przepisów
o postêpowaniu w egzekucyjnym w administracji, bez wydania decyzji
wskazanej w pkt 1 § 2 cyt. przepisu. Na mo¿liwoœæ tak¹ wskazuje w³aœnie
przepis art. 3a § 1 pkt 1 u.p.e.a.
Problem jednak w tym – jak siê wydaje – ¿e hipoteka przymusowa
mo¿e mieæ charakter hipoteki przymusowej zwyk³ej oraz hipoteki przymusowej kaucyjnej. Zwykle charakteru wspomnianej hipoteki w praktyce
nie odró¿nia siê, przyjmuj¹c niemal powszechnie, ¿e zabezpieczenie zobowi¹zañ podatkowych nastêpuje na podstawie art. 35 § 2 pkt 2 o.p.
przez wpis hipoteki przymusowej11. Godne odnotowania jest stanowisko
9
Art. 3a § 1 u.p.e.a. zosta³ zmieniony przez ustawê z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz.U.
Nr 217, poz. 2124), która wesz³a w ¿ycie w dniu 1 stycznia 2004 r.
10
Z. L e o ñ s k i, [w:] R. H a u s e r, Z. L e o ñ s k i, Postêpowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2004, s. 32-33.
11
J. D z w o n k o w s k i, Samowymiar..., s. 50.
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prezentowane przez J. Pisuliñskiego. Wed³ug tego autora, który rozwa¿any problem podj¹³ na tle regulacji przepisu art. 26 ust. 2 cyt. ustawy
z dnia 13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, hipoteka
przymusowa, wpisana zgodnie z przytoczonym uregulowaniem na podstawie administracyjnego tytu³u wykonawczego, mo¿e mieæ tak¿e charakter hipoteki przymusowej kaucyjnej, je¿eli tytu³ wykonawczy zosta³
wystawiony na podstawie deklaracji rozliczeniowej, z³o¿onej przez p³atnika sk³adek (art. 3a § 1 pkt 3 u.p.e.a.)12. Zobowi¹zanie do zap³aty sk³adki
na ubezpieczenie spo³eczne powstaje z mocy prawa. Do wystawienia
tytu³u wykonawczego przez ZUS na podstawie deklaracji rozliczeniowej
dojdzie wówczas, gdy stwierdzone zostanie, ¿e kwota wskazana w deklaracji nie zosta³a zap³acona w ca³oœci. Istnienie zaleg³oœci i jej wysokoœæ
mo¿e zostaæ stwierdzona dopiero po przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego, w wyniku którego zostanie wydana decyzja okreœlaj¹ca
wysokoœæ nale¿noœci z tytu³u sk³adek13.
Poszukiwanie odpowiedzi co do charakteru hipoteki przymusowej,
wpisanej w ksiêdze wieczystej na podstawie administracyjnego tytu³u
wykonawczego, wydanego na podstawie deklaracji samowymiarowej,
stanowi dalszy ci¹g podjêtych rozwa¿añ.

4. Treœæ i granice wniosku o wpis hipoteki przymusowej na
podstawie tytu³u wykonawczego, wystawionego w wyniku deklaracji
samowymiarowej (rozliczeniowej)
Zgodnie z art. 6268 § 1 k.p.c., wpis hipoteki przymusowej (art. 109
ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece)
dokonywany jest na wniosek i w jego granicach. Z mocy § 2 art. 6268
k.p.c., rozpoznaj¹c wniosek o wpis, s¹d bada jedynie treœæ i formê wniosku.
Niemal powszechn¹ praktyk¹ wnioskodawców jest precyzowanie
¿¹dania w przedmiocie dokonania wpisu hipoteki przymusowej zwyk³ej
w okreœlonej kwocie. Oczywiœcie treœæ wniosku ogranicza siê wy³¹cznie
do sformu³owania: „wnosi o wpis hipoteki przymusowej w kwocie....
z odsetkami ustawowymi...”. Wskazanie we wniosku na wpis konkretnej
kwoty powszechnie s¹dy rejonowe traktuj¹ jako ¿¹danie wpisu hipoteki
12
13

J. P i s u l i ñ s k i, Hipoteka kaucyjna, s. 220.
Tam¿e, s. 220, przyp. 148.
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przymusowej zwyk³ej. Równie¿ powszechnym zjawiskiem wnioskodawców jest pomijanie w treœci wniosku ¿¹dania co do wskazania konkretnego
dokumentu do³¹czonego do wniosku jako maj¹cego stanowiæ podstawê
dokonanego wpisu. Po prostu do³¹czone do wniosku dokumenty (dokument) traktuj¹ jako typowe za³¹czniki pozostawione do „dyspozycji” s¹du.
W omawianych sprawach do³¹czonymi do wniosku s¹ nastêpuj¹ce dokumenty:
1) administracyjny tytu³ wykonawczy wydany na podstawie deklaracji
samowymiarowej (rozliczeniowej) podatnika (p³atnika), czego dowodem
jest „wype³nienie” druku tego tytu³u w rubryce 30 pkt 2 przez zakreœlenie
stosownej kratki. Tytu³ ten wystawiony jest na nazwisko samego podatnika b¹dŸ równie¿ na nazwisko wspó³ma³¿onka, je¿eli ¿¹danie wniosku
dotyczy dokonania wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomoœci stanowi¹cej przedmiot wspó³w³asnoœci ³¹cznej ma³¿onków, wed³ug treœci
ujawnionej w dziale drugim ksiêgi wieczystej;
2) administracyjny tytu³ wykonawczy oraz decyzja wymiarowa uprawnionego organu podatkowego, ustalaj¹ca wysokoœæ zobowi¹zania podatkowego podatnika. Adresatem decyzji jest wy³¹cznie podatnik. Kwota
podatku wskazana w tej decyzji stanowi zarazem wysokoœæ ¿¹dania wniosku
o wpis hipoteki przymusowej. Jednak¿e w tym drugim wypadku tytu³
wykonawczy wystawiony jest nie na podstawie do³¹czonej decyzji (rubryka 30 pkt 1 wzoru tytu³u), tylko na podstawie deklaracji samowymiarowej podatnika, o czym œwiadczy „wype³nienie”, „zakreœlenie” pkt 2
rubryki 30 wzoru tytu³u i pozostawienie niewype³nionej rubryki 30 pkt 1
(przeznaczonej w³aœnie na ujawnienie decyzji jako podstawy wystawionego tytu³u wykonawczego).
Nie mo¿na nie zauwa¿yæ, ¿e do³¹czone decyzje najczêœciej zawieraj¹
jedynie dowód ich dorêczenia adresatowi (podatnikowi), nie zawieraj¹
natomiast ¿adnej klauzuli (odnoœnie do stwierdzenia jej nieprawomocnoœci
b¹dŸ prawomocnoœci – ostatecznoœci). Je¿eli decyzja zawiera klauzulê,
to uwidocznione jest odrêcznym pismem sformu³owanie „decyzja prawomocna”, bez wskazania daty prawomocnoœci (ostatecznoœci) oraz daty
nadania tej klauzuli. Klauzula nie zawiera ¿adnego podpisu upowa¿nionego
pracownika organu. Do³¹czone decyzje niejednokrotnie pozbawione s¹
w ogóle daty ich wydania;
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3) dwa dokumenty jako za³¹czniki: administracyjny tytu³ wykonawczy wystawiony na podstawie deklaracji samowymiarowej i nieprawomocna decyzja ustalaj¹ca wysokoœæ zobowi¹zania podatkowego z klauzul¹ „decyzja nieostateczna”. W obu wypadkach treœæ wniosku odnosi
siê do ¿¹dania wpisu hipoteki przymusowej w okreœlonej kwocie, bez
wskazania we wniosku dokumentu, na podstawie którego wpis ma nast¹piæ. Tytu³ wykonawczy w rubryce 30 wzoru nie jest w ogóle wype³niony. Wnioskodawca uwa¿a chyba, ¿e skoro do³¹czy³ równie¿ decyzjê,
to zwolniony jest z wype³nienia rubryki 30;
4) tytu³ wykonawczy w rubryce 30 nie zosta³ w ogóle wype³niony
(pkt 1 i 2), ale do tytu³u do³¹czono deklaracjê samowymiarow¹ wydan¹
„za zgodnoœæ” z orygina³em, z klauzul¹ poœwiadczeniow¹ organu, do
którego deklaracja zosta³a z³o¿ona.
Zakres badania treœci wniosku w ramach kognicji s¹du, wskazanej
w art. 6268 § k.p.c., w praktyce postêpowania pierwszoinstancyjnego jest
bardzo ograniczony, ale zarazem dyskusyjny. Najczêœciej brak jest takiej
kognicji. S¹dy koncentruj¹ swoj¹ kognicjê wy³¹cznie na „badaniu treœci
i formy do³¹czonych dokumentów”.
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