
EGZEKUCJE+
system zarządzania wierzytelnościami

NOWY PRODUKT
 
Zarządzanie wierzytelnościami, przygotowanie i ewiden-
cjonowanie korespondencji dotyczącej egzekucji należ-
ności oraz przesyłanie danych do Krajowego Rejestru 
Długów, to najważniejsze funkcje nowego produktu fir-
my INFO-SYSTEM – systemu Egzekucje+. Współpracuje 
on z  systemem Księgowości Zobowiązań.

Dane o zaległościach dostępne i widoczne w Księgowo-
ści Zobowiązań są prezentowane szczegółowo w syste-
mie Egzekucje+ z możliwością zarządzania nimi – edycji, 
grupowania wierzytelności, tworzenia nowych spraw, 
wysyłania.

FUNKCJE
 

•  Wystawianie tytułów wykonawczych na zaległości,
koszty lub należności niepieniężne

•  Szybkie wyszukiwanie tytułów wykonawczych po:
Osobie, Sygnaturze lub koncie

•  Możliwość drukowania dodatkowych zawiadomień
oraz załącznika do TW-1

•  Łatwość wyszukania osób, którym należy niezwłocznie
wystawić Tytuł Wykonawczy

•  Zakładanie spraw na podstawie importu tytułów
wykonawczych z KSZOB-a. Istnieje możliwość 
dodawania ręcznego

•  Rejestrowanie spraw oraz dokumentów

•  Wystawianie powiadomień o zajęciu wraz z
obliczaniem kosztów egzekucyjnych
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A. OBSŁUGA WIERZYCIELA

1. Wystawianie i ewidencja upomnień i tytułów wyko-
nawczych dla zobowiązań podatkowych na podstawie 
ustawy 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 1619 z późn. zm.)

2. Pełna księgowość kosztów upomnień i egzekucyjnych

3. Tworzenie dodatkowych rejestrów wspierających po-
stępowanie egzekucyjne, takich jak rejestr majątku zobo-
wiązanego czy rejestr dłużników

4. Wystawianie i ewidencji wezwań do zapłaty dla zobo-
wiązań cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121 
z późn. zm.)

5. Komunikacja z zewnętrznymi systemami obiegu doku-
mentów w tym również integracja z elektroniczną Plat-
formą Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

B. OBSŁUGA ORGANU EGZEKUCYJNEGO

1. Szczegółowe protokołowanie prowadzonych postę-
powań w rejestrze postępowania egzekucyjnego

2. Ewidencjonowanie spraw w jednym miejscu. Inter-
fejs użytkownika umożliwiający łatwą nawigację po pro-
wadzonych spraw

3. Druk zawiadomień pojedynczo i hurtowo

4. Rozliczanie kosztów egzekucyjnych

5. Dodawanie zewnętrznych tytułów wykonawczych, 
także tytułów wystawionych uprzednio


