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Zastawskarbowynarzeczachruchomychwprawiepolskim1

Prawa zastawnicze znano od czasów rzymskich i ju¿ wtedy s³u¿y³y
do zabezpieczania zobowi¹zania obywateli z tytu³u danin publicznych
nale¿nych pañstwu.
W Polsce po 1945 r. obowi¹zywa³ zastaw ustawowy na podstawie

dekretu z 1946 r. o zobowi¹zaniach podatkowych. Zosta³ on zast¹piony
ustaw¹ z dnia 19.12.1980 r. o tej samej nazwie. Na podstawie jej art.
49 Skarb Pañstwa z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych mia³ ustawowe
prawo zastawu na wszystkich przedmiotach s³u¿¹cych podatnikowi do
prowadzenia dzia³alno�ci zarobkowej, i to niezale¿nie od tego, czyj¹
w³asno�ci¹ by³yprzedmioty, je¿eli zosta³y zajêtew firmiepodatnika. Przepis
budzi³ wiele w¹tpliwo�ci, czêsto bowiem osoba trzecia, nie bêd¹ca d³u¿-
nikiem, stawa³a siê odpowiedzialna za cudzy d³ug tylko dlatego, ¿e na-
le¿¹ca do niej rzecz znajdowa³a siê w zak³adzie d³u¿nika. Przepis ten
stanowi³ zatem, ¿e zastaw powstawa³ z mocy samej ustawy, bez koniecz-
no�ciwpisudo rejestru.Rozwi¹zanie toby³oprzedmiotemkrytyki, poniewa¿
w sytuacji, gdy owa rzecz by³a w³asno�ci¹ osoby trzeciej, np. wynaj-
muj¹cego, wydzier¿awiaj¹cego, w³a�ciciela oddaj¹cego rzecz w u¿ytko-

1 Rozwa¿ania na tle monografii P. C z e r s k i e g o, Zastaw skarbowy jako forma za-
bezpieczenia nale¿no�ci podatkowych, Kraków 2003.
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wanie itp., stawa³a siê ona odpowiedzialna rzeczowo za cudzy d³ug.
W rezultacie mog³a straciæ tê rzecz2. Problemem te¿ by³a jawno�æ tego
prawa. Otó¿, zastaw ustawowy, powstaj¹cy na podstawie art. 49 u.z.p.,
nie musia³ byæ wpisywany do ¿adnego rejestru, a w szczególno�ci wpis
ten nie wywiera³ konstytutywnego skutku. By³ to zatem zastaw tajny3.
W zwi¹zku z tym istnia³ problem, w jaki sposób zabezpieczyæ zastawem
wierzytelno�æ podatkow¹. Sytuacjê tê zmieni³a ustawa z dnia 29.08.1997 r.
� Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Zawiera ona,
podobnie jak poprzednia, przepisy dotycz¹ce zastawu zabezpieczaj¹cego
zobowi¹zania podatkowe Skarbu Pañstwa, jednak na innej zasadzie,
wprowadzaj¹c do obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego nowy typ zasta-
wu, który mo¿e powstaæ bez woli zastawcy, z inicjatywy organu po-
datkowego, przez wpis do rejestru. Zastaw ten nazwano �skarbowym�,
choæ wydaje siê, ¿e w³a�ciwsza nazwa to �zastaw skarbowy rejestrowy4�
lub nawet �przymusowy�5. Nie ma bowiem ju¿ obecnie w¹tpliwo�ci, ¿e
zastaw ten powstaje poprzez wpis do rejestru zastawów, prowadzonych
przez urzêdy skarbowe. Wpis ma zatem charakter konstytutywny. Za-
staw powstaje tak¿e bez zgody, a nawet wbrew woli w³a�ciciela rzeczy
(podatnika, p³atnika lub inkasenta). Skoro zatem w procesie powstania
tego prawa istniej¹ dwa elementy � jeden charakterystyczny dla zastawu
rejestrowego, drugi dla hipoteki przymusowej, to zastaw powinien nosiæ
nazwêzastawu skarbowegoprzymusowego.Zreszt¹ jest to jedynyw prawie
polskim wypadek zastawu przymusowego. Nie wydaje siê mo¿liwe de
lege lata ustanowienie np. przez s¹d w trybie art. 730 k.p.c. zastawu
przymusowego. Jak stwierdzi³ bowiem zasadnie E. Wengerek, przepisy

2 J. G o ³ a c z y ñ s k i, Przew³aszczenie na zabezpieczenie. Przedmiot, konstrukcja, do-
puszczalno�æ, wykonanie, praktyka, Poznañ-Kluczbork 1998, s. 268 i nast.; t e n ¿ e,Zastaw
na rzeczach ruchomych, Warszawa 2002, s. 274.

3W literaturze francuskiej u¿ywa siê takiej nazwy dla tych zastawów lub hipotek, które
mog¹ powstaæ bez potrzeby ich ujawnienia (le gage tacite); patrz wiêcej J. G o ³ a c z y ñ -
s k i, Zastaw na rzeczach ruchomych w prawie francuskim i prawie polskim, KPP 1999,
nr 3, s. 536; t e n ¿ e, Zastaw nieposesoryjny oraz hipoteki i przywileje na ruchomo�ciach
w prawie francuskim, Rejent 2003, nr 5, s. 70 i nast.

4 I. K r a w c z y k, Zastaw skarbowy w projekcie ustawy � Ordynacja podatkowa,
Mo.Pod. 1995, nr 12, s. 361.

5 J. G o ³ a c z y ñ s k i, Zastaw na rzeczach..., s. 273-274.
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kodeksu postêpowania cywilnego nie reguluj¹ zabezpieczeñ wierzytelno-
�ci, a jedynie postêpowanie zmierzaj¹ce do ich ustanowienia6.
Uregulowanie instytucji zastawu skarbowego w przepisach prawa

podatkowego jest bardzo skromne, co nie pozwala na rozwi¹zanie wielu
pojawiaj¹cych siê problemów jurydycznych, dotycz¹cych np. zmian fi-
zycznych, którym mo¿e podlegaæ przedmiot zabezpieczenia, zakresu
zabezpieczenia wierzytelno�ci, przej�cia w³asno�ci przedmiotu zastawu
skarbowego na osobê trzeci¹ itd.
Wed³ug P. Czerskiego, podobieñstwo nazewnictwa pomiêdzy zasta-

wem skarbowym i zastawami cywilnoprawnymi stanowi wskazówkê,
¿e pozosta³ych uregulowañ nale¿y szukaæ w aktach prawnych z zakresu
prawa prywatnego. Przepisy prawa prywatnego znajduj¹ co do zasady
odpowiednie zastosowanie do instytucji zastawu skarbowego, zosta³ on
bowiem ukszta³towany przez ustawodawcê podatkowego jako ograniczo-
ne prawo rzeczowe. Odpowiednie stosowanie przepisów prawa cywilnego
do zastawu skarbowego musi ka¿dorazowo uwzglêdniaæ ró¿nice miêdzy
istot¹ i celami prawa podatkowego i prawa cywilnego7.
Nale¿y uznaæ, ¿e nie jest zasadne przeciwstawienie zastawu skarbo-

wemu �zastawom cywilnoprawnym�. Zastaw skarbowy jest zastawem,
ograniczonym prawem rzeczowym i dlatego jest instytucj¹ prawa cywil-
nego. Nie ma przy tym znaczenia, w jakim akcie normatywnym dokonano
regulacji, chocia¿ celem jego istnienia jest zabezpieczenie jedynie okre-
�lonej grupy wierzytelno�ci, wierzytelno�ci, których �ród³em nie jest
stosunek cywilnoprawny, a administracyjnoprawny. Odnotowaæ oczywi-
�cie mo¿na, ¿e przepisy ordynacji podatkowej w sposób odmienny re-
guluj¹ powstanie, przedmiot i pierwszeñstwo zastawu skarbowego, ani¿eli
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów lub przepisy kodeksu postêpowania cywilnego. Istotnym jest
zatemrozstrzygniêcie, czydozastawu skarbowegomaj¹ zastosowanie prze-
pisy kodeksu cywilnego o zastawie na rzeczach ruchomych i prawach.
P. Czerski twierdzi, ¿e zastaw skarbowy, wykazuj¹c znaczne podo-

bieñstwo do zastawu uregulowanego w ustawie o zobowi¹zaniach po-
datkowych z 1980 r., nie ma jednak charakteru zastawu ustawowego,

6 E.We n g e r e k, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne. Komentarz, Warsza-
wa 1972.

7 P. C z e r s k i, op. cit., s. 12-13.
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jako ¿e nie powstaje on ex lege, lecz w wyniku wpisu do w³a�ciwego
rejestru. St¹d, jego zdaniem, w obecnym stanie prawnym nie ma podstaw
do uznania, ¿e przepisy reguluj¹ce �cywilnoprawny zastaw� rejestrowy
mog¹ byæ stosowane odpowiednio do zastawu skarbowego8.
Powstaje jednak problem, jakie przepisy prawa cywilnego winny byæ

stosowane odpowiednio do zastawu skarbowego, a mianowicie � prze-
pisy kodeksu cywilnego o zastawie na rzeczach ruchomych i prawach
czy tak¿e przepisy ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Skoro autor uwa¿a, ¿e zastaw ten przypomina tak¿e zastaw rejestrowy,
to nie sposób pomin¹æ poszukiwanie tak¿e tej analogii. Otó¿, istotnie do
powstania zastawu skarbowego niezbêdne jest spe³nienie ³¹cznie dwóch
warunków, maj¹cych charakter prawny � conditio iuris. Dotyczy to
wydania i dorêczenia decyzji na podstawie art. 44 o.p. oraz wpisu do
rejestru, który ma charakter konstytutywny, co wynika z przepisu art.
42 § 1 o.p. Zastaw skarbowy wykazuje zatem du¿e podobieñstwo do
zastawu ustawowego, powstaje bowiem bez zgody w³a�ciciela rzeczy lub
uprawnionego do praw maj¹tkowych. Cech¹ jednak zbli¿aj¹c¹ zastaw
skarbowy do zastawu rejestrowego jest brak obowi¹zku posiadania rze-
czy przez zastawnika. Tak wiêc powstanie zastawu skarbowego nie jest
uwarunkowane wydaniem rzeczy zastawnikowi, pozostaje ona nadal we
w³adaniu w³a�ciciela, umo¿liwiaj¹c mu dalsze prowadzenie dzia³alno�ci
bêd¹cej �ród³em dochodu podatkowego.
Ordynacja podatkowa w art. 41 § 1 stanowi, ¿e zastaw skarbowy

przys³uguje Skarbowi Pañstwa z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych, wy-
nikaj¹cych z tre�ci art. 21 §1 pkt 2 oraz z tytu³u zaleg³o�ci podatkowych
w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa. Zastaw ten przy-
s³uguje na:
1) wszystkich bêd¹cych w³asno�ci¹ podatnika rzeczach ruchomych

s³u¿¹cych do prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej, wykonywania
wolnego zawodu oraz na zbywalnych prawach maj¹tkowych zwi¹zanych
z prowadzon¹ dzia³alno�ci¹,
2) innych ni¿ wymienione w pkt 1 rzeczach ruchomych bêd¹cych

w³asno�ci¹ podatnika oraz na nie bêd¹cych przedmiotem hipoteki zby-

8 Ibidem, s. 45-46.
9 J. G o ³ a c z y ñ s k i, op. cit., s. 276-278.
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walnych prawach maj¹tkowych, je¿eli warto�æ poszczególnych rzeczy
lub praw wynosi co najmniej 10 000 z³.
Z powy¿szego wynika, ¿e przy ustanowieniu zastawu skarbowego na

rzeczach wskazanych w punkcie 1 ww. przepisu dopuszczalne jest ich
obci¹¿enie, niezale¿nie od warto�ci poszczególnych rzeczy, natomiast ob-
ci¹¿enie innych rzeczy stanowi¹cych w³asno�æ podatnika (p³atnika lub
inkasenta) jest dopuszczalna tylko wówczas, gdy warto�æ poszczegól-
nych rzeczy przekracza 10 000 z³. Sytuacja ta wystêpuje przy szacun-
kowym okre�leniu podstawy opodatkowania (art. 21 o.p.), a tak¿e przy
ustalaniu wysoko�ci dochodu z nieujawnionych �róde³ lub nieznajduj¹-
cych pokrycia w �ród³ach ujawnionych. Zastaw skarbowy mo¿e wiêc
byæ ustanowiony na rzeczach ruchomych i prawach maj¹tkowych po-
datnika, p³atnika i inkasenta, co tak¿e oznacza, ¿e nie mo¿e byæ ustano-
wiony na rzeczach bêd¹cych w³asno�ci¹ osób trzecich9.
Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e zastaw pe³ni nadal funkcjê zastawu usta-

wowego uregulowanego w art. 49 u.z.p., równie¿ obecnie nale¿y go
traktowaæ jak zastaw ustawowy. Tym bardziej, ¿e ustawa z dnia 13.10.
1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, w art. 27 ust. 3 i 4 nadal
pos³uguje siê pojêciem zastawu ustawowego, choæ ka¿e stosowaæ do
tego zastawu odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej o zastawie
skarbowym. Zastaw ten, mimo swej nazwy, podlega tak¿e wpisowi do
rejestru zastaw skarbowych. Skoro zatem zastaw skarbowy mo¿e byæ
nadal traktowany, zewzglêdu na funkcjê, jak¹ realizuje, jak zastawustawowy,
to zasadnym jest stosowanie w kwestiach nieuregulowanych w ordynacji
podatkowej przepisów kodeksu cywilnego o zastawie na rzeczach rucho-
mych i prawach (art. 306-325) odpowiednio10.
P. Czerski de lege lata stwierdza, ¿e dokonana w przepisach ordynacji

podatkowej zmiana charakteru prawnego zastawu zabezpieczaj¹cego
zobowi¹zania podatkowe Skarbu Pañstwa z ustawowego na rejestrowy,
powinna zostaæ oceniona pozytywnie. Ujawnienie zastawu skarbowego
w rejestrze publicznym stanowi wiêksz¹ ochronê obrotu prawnego ni¿
ma to miejsce w przypadku zastawu ustawowego. Autor podnosi jed-
nocze�nie, ¿e obecna regulacja zastawu skarbowego nie pozwala na pe³n¹
realizacjê jej funkcji zabezpieczaj¹cej. Odnosz¹c siê krytycznie do braku

10 Ibidem, s. 283.
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prawid³owej synchronizacji przepisów ordynacji podatkowej z innymi
aktami prawnymi, formu³uje szereg uwag de lege ferenda.
Po pierwsze, niezbêdne jest okre�lenie relacji pomiêdzy unormowa-

niami kodeksu cywilnego a przepisami reguluj¹cymi zastaw skarbowy.
Mo¿e to nast¹piæ, zdaniem autora, przez wskazanie w art. 326 k.c., ¿e
przepisy o zastawie znajduj¹ odpowiednie zastosowanie równie¿ do za-
stawu skarbowego lub, co wydaje siê lepszym rozwi¹zaniem, zawarcie
w ordynacji podatkowej przepisu nakazuj¹cego odpowiednie stosowanie
do zastawu skarbowego uregulowañ kodeksu cywilnego, odnosz¹cych
siê do rzeczy ruchomych, ograniczonychpraw rzeczowychw tymzastawie,
a tak¿e przepisów w³a�ciwych ustaw, dotycz¹cych zbywalnych praw
maj¹tkowych.
P. Czerski opowiada siê tak¿e za dokonaniem zmian przepisów, które,

odsy³aj¹c do zabezpieczenia zastawem nale¿no�ci podatkowych, pos³u-
guj¹ siê dalej pojêciem zastawu ustawowego. Dotyczy to g³ównie art. 20
ust. 2 u.o zas.rej.i rej.zast., nie uwzglêdniaj¹cego rzeczywistego charak-
teru prawnego zastawu skarbowego. Winien on, zdaniem autora, zostaæ
wykre�lony, poniewa¿ powiela inne obowi¹zuj¹ce uregulowania, w tym
dotycz¹ce pierwszeñstwa zabezpieczeñ rzeczowych.
Doprecyzowania wymaga tak¿e charakter prawny zastawu uregulo-

wanego w art. 27 ustawy o systemie ubezpieczenia spo³ecznego oraz
w art. 49b ustawy o rehabilitacji. Winno to nast¹piæ, wed³ug P. Czerskie-
go, przez wykre�lenie u¿ytego w tych przepisach s³owa �ustawowym�,
bo sugeruje ono powstawanie zabezpieczeñ zastawniczych ex lege.
Autor jest zwolennikiem zdefiniowania w sposób pe³ny, na wzór art.

306 k.c., prawa zastawu skarbowego. Sugeruje tak¿e, ¿e w regulacjach
ordynacji podatkowej zastaw skarbowy móg³by zostaæ nazwany expressis
verbis ograniczonym prawem rzeczowym. Uwa¿a równie¿ za dyskusyjn¹
celowo�æ utrzymywania w art. 41 § 1 o.p. zastrze¿enia dotycz¹cego
mo¿liwo�ci obci¹¿ania zastawemskarbowym jedynie przedmiotówo war-
to�ci jednostkowej wynosz¹cej co najmniej 10 000 z³11.
Odnosz¹c siê do zaprezentowanychwy¿ej uwag de lege ferenda autora,

nale¿y stwierdziæ, ¿e w pe³ni zasadny jest pogl¹d o potrzebie ustawowego
uregulowania zwi¹zku miêdzy regulacj¹ zastawu skarbowego zawart¹

11 P. C z e r s k i, op. cit., s. 184-186.
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w ordynacji podatkowej, kodeksie cywilnym i innych ustawach. Wydaje
siê, ¿e lepsza jest propozycja, aby w przepisie art. 326 k.c. dodaæ sfor-
mu³owanie o odpowiednim stosowanie przepisów kodeksu cywilnego
o zastawie do zastawu skarbowego. Nie wydaje siê bowiem trafnym, aby
pozakodeksowa regulacja (ordynacja podatkowa) okre�la³a zakres stoso-
wania kodeksu cywilnego.
Uwa¿am tak¿e za w pe³ni uzasadniony postulat, aby ustawodawca

uporz¹dkowa³ siatkê pojêciow¹ w obrêbie zastawu przymusowego, po-
wstaj¹cego dla zabezpieczenia wierzytelno�ci podatkowych oraz z tytu³u
ubezpieczeñ spo³ecznych. Dalsze istnienie nazwy �zastaw ustawowy�
w ustawie o systemie ubezpieczenia spo³ecznego z 1998 r. oraz w ustawie
o rehabilitacji powoduje bowiem w¹tpliwo�æ, z jakim zastawem mamy
do czynienia. Zastaw ten winien byæ nazwany zastawem skarbowym
i choæ nie zabezpieczenia nale¿no�ci Skarbu Pañstwa, to jednak dla ujed-
nolicenia terminologii nazwa ta powinna stanowiæ zbiorcze okre�lenie tych
zastawów, do których stosuje siê przepisy ordynacji podatkowej. Podob-
nie nale¿y nazwaæ zastaw ustawowy z art. 49B ustawy o rehabilitacji.
Nie mo¿na natomiast zgodziæ siê z pogl¹dem autora, ¿e w ordynacji

podatkowej konieczne jest wskazanie definicji zastawu skarbowego na
wzór art. 306 k.c. oraz aby wyra�nie wskazaæ, ¿e zastaw skarbowy jest
ograniczonym prawem rzeczowym. Skoro zastaw skarbowy jest zasta-
wem, a tego przecie¿ nikt nie kwestionuje, to zgodnie z art. 244 k.c. jest
ograniczonym prawem rzeczowym. Przepis ten bowiem nie wymienia
okre�lonych typów zastawów, choæ ostatnio w ustawodawstwie pojawi³a
siê tendencja do odrêbnego wymieniania np. zastawu rejestrowego czy
skarbowego12. Trudno zreszt¹ sobie wyobraziæ, aby ustawa reguluj¹ca
prawo publiczne okre�la³a, jakie prawo jest prawem rzeczowym ogra-
niczonym. Ponadto ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
nie reguluje zastawu rejestrowego, jak czyni to art. 306 k.c., na potrzeby
zastawu na rzeczach ruchomych i prawach. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przepis
art. 308 k.c. wyra�nie odsy³a do odrêbnych przepisów w przypadku
zastawu rejestrowego. Skoro zatem tak¿e zastaw rejestrowy nie ma
odpowiednika art. 306, to tym bardzie niema takiej potrzebyw przypadku

12 Np. art. 130 ustawy z dnia 28.02.2003 r. � Prawo upad³o�ciowe i naprawcze.
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zastawu skarbowego. Wy³¹czenie zastawu skarbowego w ogóle spod
regulacji prawa cywilnego mog³oby uzasadniaæ jedynie taki postulat.
Dalsza kwestia poruszona przez P. Czerskiego dotyczy stron stosunku

prawnego zastawu rejestrowego. Stronami stosunku prawnego zastawu
skarbowego s¹: zastawca i zastawnik. Podatnik, zgodnie z art. 26 o.p.,
odpowiada ca³ym swoim maj¹tkiem za zap³atê podatków ustalonych
w zobowi¹zaniach podatkowych. Ustawa, nak³adaj¹c obowi¹zek podat-
kowy na okre�lony podmiot, przes¹dza jednocze�nie, ¿e bêdzie on �
w przypadku przekszta³cenia tego obowi¹zku w zobowi¹zanie � odpo-
wiada³ równie¿ za d³ug podatkowy, wynikaj¹cy ze stosunku zobowi¹za-
niowego.
P³atnik na podstawie art. 27 § 1 o.p. ponosi tak¿e odpowiedzialno�æ

ca³ym swoim maj¹tkiem za niepobranie podatku, zani¿enie ustalonej
wysoko�ci oraz niedotrzymanie terminu jego wp³aty. Obowi¹zki podat-
nika w tym zakresie s¹ takie same jak inkasenta, przy czym inkasent,
podobnie jak podatnik i p³atnik, odpowiada ca³ym swoim maj¹tkiem za
pobrane, a nie wp³acone w terminie podatki.
Nale¿y podkre�liæ, ¿e ka¿dy zastawca jest odpowiedzialny osobi�cie

za zobowi¹zanie podatkowe, a dodatkowe zabezpieczenie rzeczowe
wzmacnia gwarancjê wykonania tego zobowi¹zania.
Skarb Pañstwa jest uprzywilejowany z tytu³u realizacji nale¿no�ci

podatkowych. Do czasu nowelizacji ordynacji podatkowej, obowi¹zuj¹cej
od dnia 1 stycznia 2003 r., zastaw skarbowy, podobnie jak zastaw usta-
wowy, móg³ byæ ustanawiany wy³¹cznie w celu zabezpieczenia zobowi¹-
zañ podatkowych na rzecz Skarbu Pañstwa i pañstwowej osoby prawnej,
jak¹ sta³ siê Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Nie mo¿na wiêc by³o usta-
nowiæ zastawu skarbowego z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych na rzecz
gminy, np. z tytu³u podatku rolnego, podatku od nieruchomo�ci13.
Ten stan prawny zmieni³ siê z dniem 01.01.2003 r. w wyniku wspo-

mnianejwy¿ej nowelizacji ordynacji podatkowej zdnia12.09.2002 r. (Dz.U.
Nr 169, poz. 1387), która umo¿liwi³a zabezpieczanie zastawem skarbo-
wym równie¿ nale¿no�ci podatkowych jednostek samorz¹du terytorial-
nego.

13 J. G o ³ a c z y ñ s k i, op. cit., s. 278-279.
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Przed t¹ nowelizacj¹ formu³owane by³y czêsto sprzeczne opinie
w kwestii mo¿liwo�ci obci¹¿ania zastawem skarbowym rzeczy lub praw
objêtych wspólno�ci¹ ³¹czn¹. Tak¹ wspólno�æ stanowi np. ustawowa
wspólno�æ maj¹tkowa ma³¿eñska.
Ordynacja podatkowa w art. 29 § 1 przyjmuje zasadê, ¿e osoby

pozostaj¹ce w zwi¹zku ma³¿eñskim ponosz¹ odpowiedzialno�æ za zobo-
wi¹zania podatkowe ca³ym swoim maj¹tkiem wspólnym oraz odrêbnym.
Prezentowany by³ tak¿e pogl¹d, ¿e ustanowienie zastawu skarbowego
mo¿e mieæ miejsce tylko w stosunku do rzeczy stanowi¹cych maj¹tek
wspólny podatnika (p³atnika i inkasenta) oraz jego wspó³ma³¿onka. Mimo
ustanowienia przez przepis art. 111 § 1 o.p. osobistej odpowiedzialno�ci
cz³onków rodziny za zobowi¹zania podatkowe podatnika (p³atnika lub
inkasenta), odpowiedzialno�æ ta nie bêdzie mia³a jednak charakteru rze-
czowego.
Zastaw skarbowy z mocy przepisu art. 41 § 1 o.p. jest zatem do-

puszczalny na bêd¹cych w³asno�ci¹ podatnika (p³atnika lub inkasenta)
rzeczach ruchomych, s³u¿¹cych do dzia³alno�ci gospodarczej oraz na
innych ni¿ wy¿ej wymienione rzeczach ruchomych, których warto�æ
jednostkowa wynosi co najmniej 10 000 z³. Z powy¿szego wynika, ¿e
zastaw skarbowy nie przys³uguje na rzeczach ruchomych lub prawach
zbywalnych maj¹tkowych cz³onków rodziny podatnika. Tak¿e S¹d
Najwy¿szy w uchwale z dnia 8.11.2000 r. III CZP 33/00 (OSN 2001,
nr 4, poz. 55) wypowiedzia³ siê na tle hipoteki ustawowej, powstaj¹cej
na podstawie art. 34 § 1 o.p., przeciwko mo¿liwo�ci obci¹¿ania hipo-
tecznego, a wiêc zastawniczego sensu largo przedmiotu objêtego wspól-
no�ci¹ ustawow¹ podatnika (p³atnika i inkasenta) oraz jego ma³¿onka.
Pogl¹d o niedopuszczalno�ci ustanowienia zastawu skarbowego na

przedmiocie maj¹tku wspólnego ma³¿onków wyrazi³ tak¿e J. Zdanowicz,
uzasadniaj¹c swoje stanowisko tym, ¿e w czasie ma³¿eñstwa nie jest
mo¿liwe ustalenie w ich maj¹tku wspólnym udzia³ów poszczególnych
ma³¿onków14.
Odmienny pogl¹d, choæ w zakresie hipoteki ustawowej, przedstawi³

J. Pisuliñski. Opieraj¹c siê na istnieniu odpowiedzialno�ci osobistej ma³-
¿onka podatnika (p³atnika lub inkasenta) za zobowi¹zania podatkowe,

14 J. Z d a n o w i c z, Zastaw skarbowy, Mo.Pod. 1999, nr 6, s. 11.
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wyprowadza wniosek, ¿e hipoteka ustawowa obci¹¿aæ mo¿e zarówno
maj¹tek odrêbny, jak i maj¹tek wspólny ma³¿onka d³u¿nika, bez potrzeby
wydawania decyzji o jego odpowiedzialno�ci15.
W dyskusji tej racjê ma J. Pisuliñski twierdz¹c, ¿e zastaw skarbowy

jest mo¿liwy na rzeczach ruchomych objêtych wspólno�ci¹ maj¹tkow¹
ma³¿onków, a tak¿e na rzeczach stanowi¹cych maj¹tek odrêbny ma³¿onka
podatnika (p³atnika lub inkasenta)16.
Aktualne regulacje, obowi¹zuj¹ce od 1.01.2003 r. w znowelizowanej

ordynacji podatkowej (art. 41 § 1 i 3), rozstrzygaj¹ ostatecznie wcze-
�niejsze kontrowersje i wyra�nie wskazuj¹ na dopuszczalno�æ obci¹¿ania
zastawem skarbowym rzeczy ruchomych i praw maj¹tkowych, stano-
wi¹cych przedmiot wspó³w³asno�ci ³¹cznej podatnika (p³atnika i inkasen-
ta), a tak¿e nastêpcy prawnego i osoby trzeciej, odpowiedzialnych za
zobowi¹zania podatkowe, oraz ich ma³¿onków.
Wnioskowanie a contrario z tych przepisów, jak twierdzi P. Czerski,

pozwala na twierdzenie, ¿e mo¿liwo�æ ustanowienia zastawu skarbowego
nie dotyczy innych przypadków wspó³w³asno�ci ³¹cznej, a w szczegól-
no�ci wspó³w³asno�ci obejmuj¹cej wspólników spó³ki cywilnej17.
Polemizuj¹c z tymostatnimpogl¹dem, nale¿y stwierdziæ, ¿e zachodzi³a

mo¿liwo�æobci¹¿enia zastawemskarbowymprzedmiotówobjêtych wspó³-
w³asno�ci¹ ³¹czn¹ w przypadku spó³ki cywilnej w poprzednim stanie
prawnym, tj. przed dniem 01.01.2003 r. Ustanowienie bowiem zastawu
skarbowego na rzeczach stanowi¹cych przedmiot wspó³w³asno�ci ³¹cznej
wspólników spó³ki osobowej (cywilnej, jawnej, komandytowej, koman-
dytowo-akcyjnej) jest mo¿liwe, je�li zobowi¹zanie podatkowe dotyczy
dzia³alno�ci spó³ki.Nie jest jednakmo¿liwaodpowiedzialno�æwspólników
spó³ki osobowej za zobowi¹zania innego wspólnika, poniewa¿ do odpo-
wiedzialno�ci osób trzecich � a tak s¹ traktowani, zgodnie z art. 107 § 1
o.p., wspólnicy tych spó³ek � nie stosuje siê przepisów o zastawie skar-
bowym18.

15 J. P i s u l i ñ s k i, Hipoteka ustawowa w ordynacji podatkowej, Rejent 2000, nr 5,
s. 112-113.

16 Patrz wiêcej J. G o ³ a c z y ñ s k i, op. cit., s. 281.
17 P. C z e r s k i, op. cit., s. 114.
18 J. G o ³ a c z y ñ s k i, op. cit., s. 281.
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W przypadku spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ udzia³ w niej,
zgodnie z regulacj¹ art. 180 k.s.h., ma charakter prawa maj¹tkowego,
zbywalnego, a wiêc mo¿e zostaæ obci¹¿ony zastawem skarbowym.
W doktrynie prawa cywilnego dominuj¹cym jest pogl¹d, ¿e tylko ca³y
udzia³ w spó³ce z o.o. mo¿e zostaæ obci¹¿ony zastawem skarbowym19.
Niemniej, zdaniem P. Czerskiego, nie mo¿na wykluczyæ dopuszczalno�ci
ustanowienia zastawu skarbowego wy³¹cznie na niektórych, autonomicz-
nie zbywalnych uprawnieniach, wynikaj¹cych z udzia³u w spó³ce z o.o.20
Przyk³ademmog¹ tu byæ powsta³e i wymagalne ju¿ uprawnienia do zysku,
poniewa¿ w szczególno�ci prawo do zysku jest sui generis wierzytelno-
�ci¹21. Obci¹¿enie jednym prawem zastawu skarbowego wiêkszej liczby
udzia³ów tego samego wspólnika w spó³ce z o.o. skutkuje powstaniem
³¹cznego zastawu skarbowego na prawach.
Na podstawie przepisu art. 42 § 1 o.p. �zastaw skarbowy powstaje

z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych�. Tre�æ tego przepisu
jest nieprecyzyjna, przyjmuje siê bowiem, i tak jest w rzeczywisto�ci, ¿e
zastaw skarbowy powstaje �z chwil¹� wpisu do rejestru zastawów skar-
bowych. Okre�lenie tej chwili ma istotne znaczenie dla ustalenia np.
pierwszeñstwa wpisów dwóch zastawów skarbowych na tym samym
przedmiocie. Problem ten doprecyzowuje za³. Nr 1 do rozporz¹dzenia
w sprawie rejestru zastawów skarbowych, wskazuj¹cy, aby rejestr za-
stawów skarbowych okre�la³ �datê ustanowienia zastawu�22.
Organ podatkowy, podejmuj¹c postêpowanie o ustanowienie zastawu

skarbowego na podstawie art. 45 o.p., dokonuje spisu rzeczy lub praw
maj¹tkowych, które mog¹ byæ przedmiotem zastawu skarbowego. Spo-
sób dokonania tego spisu okre�la art. 39 § 1 i 2 o.p. Umo¿liwia on
jednocze�nie ¿¹danie od podatnika (p³atnika lub inkasenta) wyjawienia
maj¹tku ruchomego, nieruchomego, a tak¿e praw maj¹tkowych.
Na podstawie powy¿szego postêpowania organ podatkowy wydaje

decyzjê:

19 A. K i d y b a, Spó³ka z ograniczona odpowiedzialno�ci¹. Komentarz, wyd. 2, War-
szawa 2001, s. 299.

20 P. C z e r s k i, op. cit., s. 112.
21 E. N i e z b e c k a,A. J a k u b e c k i, J. M o j a k,Prawne zabezpieczeniewierzytelno-

�ci bankowych, Kraków 2000, s. 336.
22 P. C z e r s k i, op. cit., s. 122-123.
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1) okre�laj¹c¹ wysoko�æ zobowi¹zania podatkowego,
2) wskazuj¹c¹ wysoko�æ zaleg³o�ci podatkowej,
3) okre�laj¹c¹ odpowiedzialno�æ podatkow¹ p³atnika lub inkasenta.
Pierwsza ma charakter konstytutywny i dla jej wa¿no�ci musi zostaæ

dorêczona podatnikowi. W drugim przypadku decyzja ma charakter
deklaratoryjny iwg jednego z pogl¹dów, z uwagi na takiw³a�nie charakter,
nie ma obowi¹zku jej dorêczenia. Jednak pogl¹d ten pozostaje wwyra�nej
sprzeczno�ci z obowi¹zkiem dorêczenia ka¿dej decyzji, okre�lonymw art.
44 pkt 2 o.p. Decyzja wynikaj¹ca z punktu 3 jest wydawana, gdy p³atnik
lub inkasent nie wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zku pobrania podatku lub nie
wp³aca pobranego podatku w terminie23.
Funkcj¹ rejestru zastawów skarbowych jako rejestru publicznego jest

opisywanie w nich aktualnego stanu prawnego rzeczy i praw obci¹¿onych
zastawem skarbowym. Zgodnie z art. 43 § 1 o.p., naczelnicy urzêdów
skarbowych prowadz¹ rejestry zastawów skarbowych, natomiast mini-
ster w³a�ciwy do spraw finansów publicznych, zgodnie z art. 43 § 2 o.p.,
Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych24.
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 04.03.2001 r. (Dz.U. Nr 40,

poz. 463) okre�la, ¿e przekazywanie informacji z rejestrów zastawów
skarbowych do Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych nastêpuje
nie pó�niej ni¿ nastêpnego dnia po dokonaniu wpisu do rejestru zastawów
skarbowych. Regulacja ta wprowadza zasadê jawno�ci formalnej reje-
strów zastawów skarbowych, umo¿liwiaj¹c¹ osobie zainteresowanej
uzyskanie szybkiej informacji o powstaniu okre�lonego zabezpieczenia25.
W pe³ni nale¿y podzieliæ wnioski de lege ferenda P. Czerskiego do-

tycz¹ce organizacji rejestru pasatów skarbowych. Obecne uregulowania
dotycz¹ce organizacji rejestrów, a zw³aszcza zasad jawno�ci formalnej
i jawno�ci materialnej rejestrów, mog¹ budziæ powa¿ne w¹tpliwo�ci. Nie
rozstrzygniêtomianowicie zagadnieniamo¿liwo�ci przegl¹dania rejestrów
zastawów skarbowych oraz ograniczono w znacz¹cy sposób mo¿liwo�æ
uzyskiwania wypisów z tych rejestrów.
Zasada jawno�ci formalnej rejestru ma istotne znaczenie, bowiem jej

pe³newprowadzeniewarunkuje tak¿e zrealizowanie drugiej z zasad, a mia-

23 J. G o ³ a c z y ñ s k i, op. cit., s. 286.
24 P. C z e r s k i, op. cit., s. 129.
25 J. G o ³ a c z y ñ s k i, op. cit., s. 287.



158

Polemiki i refleksje

nowicie zasady jawno�ci materialnej rejestru26.Wymieniona zasada zak³a-
da zgodno�æ stanu widniej¹cego w rejestrze z rzeczywistym stanem praw-
nym. Okre�lamy to systemem tzw. jawno�ci materialnej27. Wymieniona
zasada jawno�ci materialnej rejestru oznacza, z jednej strony, domniema-
nie powszechnej znajomo�ci danych uwidocznionychw rejestrze, z drugiej
za�, domniemanie ich prawdziwo�ci28.
Na tle przedstawionych wcze�niej w¹tpliwo�ci P. Czerski postuluje

szereg zmian w dotychczasowych unormowaniach ordynacji podatko-
wej. Uwa¿a przede wszystkim, ¿e do ordynacji podatkowej powinien
zostaæ wprowadzony przepis okre�laj¹cy, ¿e rejestry zastawów skarbo-
wych s¹ jawne. Celowym wydaje siê tak¿e umo¿liwienie przegl¹dania
tre�ci rejestrów i uzyskiwania z nich wypisów wszystkim podmiotom,
które wyra¿¹ tak¹ wolê, tzn. wprowadzenie uregulowañ rozszerzaj¹cych
jawno�æ formaln¹ tych rejestrów na wzór art. 37 zas.rej.i rej.zast. Istotnie,
nale¿y dokonaæ takiej zmiany w ordynacji podatkowej, aby rejestr zasta-
wów skarbowych odpowiada³ warunkom okre�lonym w art. 38 zas.rej.i
rej.zast. Chodzi tu o wspomniany wy¿ej przepis, obejmuj¹cy domniema-
nie o powszechnej znajomo�ci wpisów oraz domniemanie o ich praw-
dziwo�ci, a wiêc zgodno�ci z rzeczywistym stanem prawnym, a tak¿e
uniemo¿liwiaj¹cy powo³ywanie siê na nieznajomo�æ danych uwidocznio-
nych w rejestrze.
Zmiany wymaga te¿ kwestia pierwszeñstwa zastawu skarbowego

i zwyk³ego. Zasadnym wydaje siê w tej kwestii wy³¹czenie normy art.
310 k.c., stanowi¹cej odstêpstwo od zasady prior tempore potior iure.
Proponowane w tym wzglêdzie rozwi¹zanie, to wprowadzenie do ordy-
nacji podatkowej jednegoprzepisuogólnegonawzór art. 15zas.rej.i rej.zast.,
w my�l którego ograniczone prawo rzeczowe powsta³e pó�niej nie mo¿e
byæ wykonywane przed ustanowionym wcze�niej zastawem skarbowym.
Wprowadzenie tego przepisu mog³oby zast¹piæ uregulowania art. 42

§ 2 i 4 o.p., dotycz¹ce zastawu skarbowego.

26 S. R u d n i c k i, Komentarz do ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece,Warszawa
2000, s. 30.

27 S. G r z y b o w s k i,Prawo cywilne. Zarys prawa rzeczowego,Warszawa 1989, s. 41.
28 J. S z a c h u ³ o w i c z, [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, t. I, pod red. K. Pietrzy-

kowskiego, Warszawa 1997, s. 663.
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Podstawowym nastêpstwem ustanowienia zastawu skarbowego, gdy
nie nast¹pi wcze�niej zaspokojenie nale¿no�ci zabezpieczonej zastawem
skarbowym, jest poddanie siê zastawcy egzekucji z rzeczy bêd¹cej przed-
miotem zabezpieczenia.
Do czasu wy¿ej wspomnianej nowelizacji ordynacji podatkowej, tj. do

dnia 01.01.2003 r., brak by³owprawie podatkowymuregulowania,w jakim
postêpowaniu egzekucyjnym powinna nast¹piæ realizacja zastawu skarbo-
wego. Mog³y tu wchodziæ w grê dwa rodzaje egzekucji � s¹dowa i admini-
stracyjna, bowiem zastaw skarbowy jako ograniczone prawo rzeczowe
jest konstrukcj¹ prawn¹ mocno umiejscowion¹ w prawie cywilnym.
Rozstrzygniêto tê w¹tpliwo�æ w wyniku wspomnianej nowelizacji

ordynacji podatkowej, dodaj¹c § 7 do art. 42. Zgodnie z jego tre�ci¹,
�zaspokojenie przedmiotu zastawu skarbowego nastêpuje w trybie prze-
pisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji�. Trzeba jednak
pamiêtaæ, ¿e przepis art. 42 § 7 o.p. wyra¿a zasadê ogóln¹, od której
przepisy szczególne mog¹ przewidywaæ wyj¹tki. W okre�lonych sytu-
acjach, w trakcie przymusowej realizacji zastawu skarbowego, mo¿liwe
bêdzie zastosowanie przepisów postêpowania cywilnego, okre�laj¹cych
przebiegegzekucji s¹dowej.Czêstymzjawiskiemjestbowiemzbiegegzekucji
administracyjnej i s¹dowej do tego samego przedmiotu. Gdy mamy do
czynienia z realizacj¹ zastawu skarbowego, zastosowanie ma tu art. 62
ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji, stwierdzaj¹cy, ¿e
�w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i egzekucji s¹dowej do
tej samej nieruchomo�ci, rzeczy albo prawa maj¹tkowego lub niemaj¹t-
kowego, organ egzekucyjnywstrzymuje czynno�ci egzekucyjnenawniosek
wierzyciela, zobowi¹zanego lub z urzêdu i przekazuje akta egzekucji
administracyjnej s¹dowi rejonowemu, zgodnie z przepisami Kodeksu
postêpowania cywilnego�.
Zagadnienie to w sposób bardziej precyzyjny reguluje art. 773 § 1

k.p.c., stwierdzaj¹cy, ¿e �w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej
i s¹dowej co do tej samej rzeczy lub prawamaj¹tkowego, administracyjny
organ egzekucyjny i komornik wstrzymuj¹ czynno�ci egzekucyjne na
wniosek wierzyciela, d³u¿nika lub z urzêdu i przekazuj¹ akta egzekucji
administracyjnej i s¹dowej s¹dowi rejonowemu,wktóregookrêguwszczêto
egzekucjê, w celu rozstrzygniêcia, który organ egzekucyjny � s¹dowy
czy administracyjny ma dalej prowadziæ ³¹cznie egzekucje w trybie w³a-
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�ciwym dla danego organu. S¹d wydaje postanowienie w terminie 14 dni,
bior¹c pod uwagê stan ka¿dego z postêpowañ egzekucyjnych, a je¿eli s¹
one w równym stopniu zaawansowane, wysoko�æ egzekwowanych
nale¿no�ci i kolejno�æ ich zaspokojenia, z zastrze¿eniem § 2. Równocze-
�nie s¹d postanawia, jakie ju¿ dokonane czynno�ci egzekucyjne pozostaj¹
w mocy�.
Decyduj¹ce znaczenie dla zagadnienia zabezpieczeñ rzeczowych ma

tre�æ art. 773 § 2 k. p. c. w brzmieniu: �je¿eli egzekucje s¹ prowadzone
w celu zrealizowania zastawu rejestrowego lub skarbowego, ³¹czne pro-
wadzenie egzekucji przejmuje organ egzekwuj¹cy nale¿no�æ korzystaj¹c¹
z pierwszeñstwa zaspokojenia�.
Zaspokojenie nale¿no�ci podatkowych zabezpieczonych zastawem

skarbowym nastêpuje w ramach 5 kategorii uszeregowania podzia³u sumy
uzyskanej z egzekucji, mieszcz¹cej siê w pojêciu �zabezpieczenia przez
wpisanie do innego rejestru�29.
Zastaw skarbowy nie jest jeszcze powszechnie wykorzystywany dla

zabezpieczenia zobowi¹zañ podatkowych Skarbu Pañstwa, czê�ciej po-
wstaje na skutek decyzji Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. �wiadcz¹
o tym m.in. badania przeprowadzone w 2001 r. w jednym z urzêdów
skarbowych we Wroc³awiu. W wiêkszo�ci badanych wpisów zastaw
skarbowy by³ ustanowiony na samochodach, a tylko w kilku przypadkach
na innych ruchomo�ciach. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zastaw skarbowy nie
zapewnia, jak dotychczas, zastawnikowi oczekiwanych rezultatów.
Egzekucja s¹dowa z rzeczy obci¹¿onej zastawem skarbowym daje

Skarbowi Pañstwa przywilej egzekucyjny, wyprzedzaj¹cy kolejno�æ za-
spokojenia nale¿n¹ zastawnikowi. W przypadku równoczesnego obci¹-
¿enia przedmiotu zastawem skarbowym i rejestrowym, niezale¿nie od
terminu ustanowienia ka¿dego z tych zastawów, pierwszeñstwo przys³u-
giwaæ bêdzie zastawowi rejestrowemu, ze wzglêdu na uszeregowanie
wierzytelno�ci zabezpieczonej zastawem rejestrowym w wy¿szej katego-
rii podzia³u sumy uzyskanej z egzekucji. Trzeba równie¿ zwróciæ uwagê,
¿e w przypadku zastawu skarbowego nie ma mo¿liwo�ci pozaegzeku-
cyjnego zaspokojenia zabezpieczonych nim nale¿no�ci.

29 P. C z e r s k i, op. cit., s. 186-187.
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Pozytywn¹ cech¹ zastawu skarbowego jest zabezpieczenie interesów
Skarbu Pañstwa, w sytuacji gdy zastawca zbywa przedmiot zastawu skar-
bowego osobie trzeciej, która odpowiada za d³ug tylko rzecz¹ obci¹¿on¹30.
Instytucja zastawu skarbowego ma szansê wype³niania w przysz³o�ci

powa¿niejszej roli w zabezpieczaniu nale¿no�ci podatkowych, zw³aszcza
po usuniêciu wskazanych wy¿ej niedoskona³o�ci legislacyjnych.
Nale¿y uznaæ, ¿e P. Czerski w swojej monografii jako pierwszy

w sposóbpe³nywypowiedzia³ siêwpolskiej literaturzena temat tej instytucji
prawa. Jest to na pewno zalet¹ tej pracy. Mo¿na jednak zauwa¿yæ pewne
mankamenty. Niedosyt budzi pominiêcie przez autora rozwa¿añ dotycz¹-
cych charakteru prawnego zobowi¹zania nabywcy rzeczy obci¹¿onej ju¿
zastawem skarbowym. W szczególno�ci nie jest jasne, czy nabywca ta-
kiej rzeczy staje siê zastawc¹, a przecie¿ nale¿a³o rozwa¿yæ przepisy art.
107 i nast. o.p., odnosz¹ce siê do odpowiedzialno�ci podatkowej osób
trzecich. W tym jednak wypadku konieczne jest wydanie decyzji (art.
108). Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e zakres odpowiedzialno�ci nabywcy za
zobowi¹zania podatkowepodatnika, p³atnika lub inkasenta jest uzale¿niony
od tego, czy osoba trzecia naby³a przedsiêbiorstwo albo jego zorganizo-
wana czê�æ (art. 112 § 1) b¹d� �rodek trwa³y (art. 112 § 2). Zakres tej
odpowiedzialno�ci jest przy tym ograniczony warto�ci¹ przedsiêbiorstwa,
jego zorganizowanej czê�ci lub �rodka trwa³ego. Dalsze ograniczenia tej
odpowiedzialno�ci wynikaj¹ z art. 112 § 4, 5. Nale¿y zatem stwierdziæ,
¿e ordynacja podatkowa w odmienny sposób reguluje charakter prawny
odpowiedzialno�ci osób trzecich. Podstaw¹ jej jest decyzjawydanaw trybie
art. 108, odpowiedzialno�æ jest solidarna z podatnikiem, p³atnikiem lub
inkasentem. W przypadku zastawu zwyk³ego czy rejestrowego nie za-
chodzi odpowiedzialno�æ solidarna w³a�ciciela rzeczy obci¹¿onej zasta-
wem z d³u¿nikiem osobistym zastawnika. Mo¿na wskazaæ, ¿e jest to
odpowiedzialno�æ oparta na regule in solidum.
P. Czerski pomija tak¿e kwestiê, czy do zastawu skarbowego mo¿na

stosowaæ przepis art. 315 k.c., przyznaj¹cy w³a�cicielowi rzeczy obci¹-
¿onej zastawem skarbowym, który nie jest podatnikiem, p³atnikiem lub
inkasentem, zarzuty przys³uguj¹ce osobi�cie tym podmiotom.

Jacek Go³aczyñski

30 J. G o ³ a c z y ñ s k i, op. cit., s. 291.


