
Na podstawie art. 136 § 2 ustawy z dnia 10 wrze-
Ênia 1999 r. — Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83,
poz. 930, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady i sposób wydawania funkcjo-
nariuszom finansowych organów post´powania
przygotowawczego i niefinansowych organów po-
st´powania przygotowawczego upowa˝nieƒ do
nak∏adania kary grzywny w drodze mandatu kar-
nego za wykroczenia skarbowe;

2) szczegó∏owe zasady nak∏adania kary grzywny
i sposobu jej uiszczania;

3) sposób ewidencjonowania grzywien na∏o˝onych
w drodze mandatu karnego;

4) organy w∏aÊciwe w sprawach rozliczania formula-
rzy mandatu karnego;

5) wzory formularzy mandatu karnego.

§ 2. Do nak∏adania kary grzywny w drodze manda-
tu karnego za wykroczenia skarbowe sà uprawnieni:

1) upowa˝nieni pracownicy urz´dów skarbowych,

2) inspektorzy kontroli skarbowej,

3) upowa˝nieni pracownicy urz´dów celnych i funk-
cjonariusze celni,

4) upowa˝nieni funkcjonariusze Policji,

5) upowa˝nieni funkcjonariusze Stra˝y Granicznej,

6) upowa˝nieni ˝o∏nierze ˚andarmerii Wojskowej

— zwani dalej „funkcjonariuszami”.

§ 3. Upowa˝nienie do nak∏adania kary grzywny
w drodze mandatu karnego wydaje funkcjonariuszom,
o których mowa w:

1) § 2 pkt 1 — naczelnik w∏aÊciwego urz´du skarbo-
wego;

2) § 2 pkt 3 — naczelnik w∏aÊciwego urz´du celnego;

3) § 2 pkt 4, pe∏niàcym s∏u˝b´ w:

a) Komendzie G∏ównej Policji — Komendant
G∏ówny Policji, 

b) komendach wojewódzkich Policji — komendan-
ci wojewódzcy Policji,

c) komendach powiatowych Policji — komendanci
powiatowi Policji,

d) komendach miejskich Policji — komendanci
miejscy Policji;

4) § 2 pkt 5, pe∏niàcym s∏u˝b´ w:

a) Komendzie G∏ównej Stra˝y Granicznej — Ko-
mendant G∏ówny Stra˝y Granicznej,

b) oddzia∏ach Stra˝y Granicznej — komendanci
oddzia∏ów Stra˝y Granicznej;

5) § 2 pkt 6, pe∏niàcym s∏u˝b´ w:

a) Komendzie G∏ównej ˚andarmerii Wojskowej —
Komendant G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej,

b) oddzia∏ach ˚andarmerii Wojskowej — komen-
danci oddzia∏ów ˚andarmerii Wojskowej.

§ 4. 1. Upowa˝nienie do nak∏adania kary grzywny
w drodze mandatu karnego powinno zawieraç ozna-
czenie podmiotu wydajàcego upowa˝nienie, numer
upowa˝nienia, dat´ wydania i termin  wa˝noÊci, pod-
staw´ prawnà jego wydania, imi´ i nazwisko upowa˝-
nionego funkcjonariusza, numer ewidencyjny funkcjo-
nariusza okreÊlony w legitymacji s∏u˝bowej, okreÊle-
nie obszaru, na którym upowa˝nienie jest wa˝ne.

2. Upowa˝nienie powinno byç podpisane przez or-
gan, który je wyda∏, oraz opatrzone odciskiem piecz´-
ci urz´dowej.

§ 5. 1. Pobrana kara grzywny, na∏o˝ona w drodze
mandatu karnego, o którym mowa w art. 138 § 1
pkt 1 ustawy z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Kodeks
karny skarbowy, jest wp∏acana przez funkcjonariusza
finansowego organu post´powania przygotowaw-
czego do:

1) kasy lub na rachunek bankowy:

a) w∏aÊciwego urz´du skarbowego, je˝eli kar´
grzywny na∏o˝y∏ funkcjonariusz, o którym mo-
wa w § 2 pkt 1,

b) w∏aÊciwego urz´du kontroli skarbowej, je˝eli
kar´ grzywny na∏o˝y∏ funkcjonariusz, o którym
mowa w § 2 pkt 2;
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1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11,
poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213,
poz. 1803, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302
i Nr 162, poz. 1569, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 68,
poz. 623, Nr 93, poz. 894, Nr 97, poz. 963 i Nr 173,
poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1090, Nr 143,
poz. 1199, Nr 177, poz. 1468 i Nr 178, poz. 1479.



2) kasy w∏aÊciwego urz´du celnego albo do kasy lub
na rachunek bankowy w∏aÊciwej izby celnej, je˝eli
kar´ grzywny na∏o˝y∏ funkcjonariusz, o którym
mowa w § 2 pkt 3.

2. Wzór formularza mandatu karnego okreÊla za-
∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 6. 1. Mandat karny kredytowany funkcjonariusz
finansowego organu post´powania przygotowawcze-
go wydaje ukaranemu za pokwitowaniem odbioru.

2. Pokwitowanie odbioru mandatu karnego kredy-
towanego przekazuje si´ niezw∏ocznie do:

1) w∏aÊciwego urz´du skarbowego, je˝eli mandat zo-
sta∏ wydany przez funkcjonariusza, o którym mo-
wa w § 2 pkt 1;

2) w∏aÊciwego urz´du kontroli skarbowej, je˝eli man-
dat zosta∏ wydany przez funkcjonariusza, o którym
mowa w § 2 pkt 2;

3) w∏aÊciwej izby celnej, za poÊrednictwem w∏aÊciwe-
go urz´du celnego, je˝eli mandat zosta∏ wydany
przez funkcjonariusza, o którym mowa w § 2 pkt 3.

3. Wzór formularza mandatu karnego kredytowa-
nego okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 7. 1. Je˝eli przepisy szczególne nie stanowià ina-
czej, funkcjonariusz nak∏adajàcy kar´ grzywny, na ˝à-
danie sprawcy wykroczenia skarbowego, jest obowià-
zany okazaç dokument uprawniajàcy go do na∏o˝enia
kary grzywny w drodze mandatu karnego.

2. Przed potwierdzeniem przez sprawc´ wykrocze-
nia skarbowego przyj´cia mandatu karnego, funkcjo-
nariusz poucza go o prawie niewyra˝enia zgody na
przyj´cie mandatu karnego i o skutkach prawnych
braku takiej zgody.

3. Je˝eli za wykroczenie skarbowe przewidziane
jest obowiàzkowe orzeczenie przepadku przedmiotów,
funkcjonariusz poucza sprawc´ wykroczenia skarbo-
wego o koniecznoÊci wyra˝enia zgody na ich przepa-
dek; zgod´ t´ odnotowuje si´ w protokole przes∏ucha-
nia lub na dokumencie mandatu karnego.

4. Funkcjonariusz poucza równie˝ sprawc´ wykro-
czenia skarbowego o konsekwencjach okreÊlonych
w przepisie art. 31 § 7 ustawy z dnia 10 wrzeÊnia
1999 r. — Kodeks karny skarbowy, chyba ˝e za wykro-
czenie skarbowe nie jest przewidziane orzeczenie
przepadku przedmiotów.

5. Funkcjonariusz, wydajàc mandat karny kredyto-
wany, poucza ukaranego o obowiàzku uiszczenia na∏o-
˝onej kary grzywny, w terminie 7 dni od daty przyj´cia
tego mandatu, oraz o skutkach jej nieuiszczenia w tym
terminie.

§ 8. Kar´ grzywny na∏o˝onà w drodze mandatu
karnego kredytowanego przez funkcjonariusza finan-

sowego organu post´powania przygotowawczego
ukarany jest obowiàzany wp∏aciç w terminie, o którym
mowa w § 7 ust. 5, na:

1) rachunek bankowy lub do kasy:

a) w∏aÊciwego urz´du skarbowego, je˝eli kar´
grzywny w drodze mandatu karnego kredyto-
wanego na∏o˝y∏ funkcjonariusz, o którym mowa
w § 2 pkt 1,

b) w∏aÊciwego urz´du kontroli skarbowej, je˝eli
kar´ grzywny w drodze mandatu karnego kre-
dytowanego na∏o˝y∏ funkcjonariusz, o którym
mowa w § 2 pkt 2;

2) rachunek bankowy lub do kasy w∏aÊciwej izby cel-
nej albo do kasy w∏aÊciwego urz´du celnego, je˝e-
li kar´ grzywny w drodze mandatu karnego kredy-
towanego na∏o˝y∏ funkcjonariusz, o którym mowa
w § 2 pkt 3.

§ 9. 1. Funkcjonariusz niefinansowego organu po-
st´powania przygotowawczego kar´ grzywny na∏o˝o-
nà w drodze mandatu karnego wp∏aca do kasy lub na
rachunek bankowy tego organu.

2. Kar´ grzywny na∏o˝onà w drodze mandatu kar-
nego kredytowanego przez funkcjonariusza, o którym
mowa w ust. 1, ukarany wp∏aca, w terminie 7 dni od
daty przyj´cia tego mandatu, do kasy w∏aÊciwego nie-
finansowego organu post´powania przygotowawcze-
go lub na rachunek bankowy tego organu.

3. Pokwitowanie odbioru mandatu karnego kredy-
towanego na∏o˝onego przez funkcjonariusza, o któ-
rym mowa w ust. 1, przekazuje si´ niezw∏ocznie do
w∏aÊciwego niefinansowego organu post´powania
przygotowawczego.

§ 10. 1. Urz´dy skarbowe, izby celne i urz´dy kon-
troli skarbowej oraz niefinansowe organy post´powa-
nia przygotowawczego prowadzà ewidencje grzywien
na∏o˝onych w drodze mandatu karnego. Ewidencje te
mogà byç prowadzone w formie elektronicznej.

2. Ewidencje, o których mowa w ust. 1, zawierajà
w szczególnoÊci nast´pujàce dane:

1) seri´ i numer mandatu;

2) wysokoÊç grzywny;

3) dat´ ukarania;

4) dat´ uiszczenia grzywny;

5) kwalifikacj´ prawnà czynu;

6) wysokoÊç nara˝onych na uszczuplenie poszczegól-
nych nale˝noÊci publicznoprawnych;

7) opis zaj´tych przedmiotów;

8) dat´ wystàpienia do sàdu z wnioskiem o orzecze-
nie przepadku przedmiotów tytu∏em Êrodka zabez-
pieczajàcego oraz numer wniosku;

9) dat´ i treÊç orzeczenia sàdu oraz sygnatur´ akt;
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10) dat´ przekazania do wykonania orzeczenia sàdu
o przepadku przedmiotów;

11) sposób wykonania orzeczenia, o którym mowa
w pkt 9, ze wskazaniem, czy nastàpi∏o to przez li-
kwidacj´ w trybie przepisów o post´powaniu eg-
zekucyjnym w administracji, czy przez zniszczenie
przedmiotów;

12) dat´ wniosku o uchylenie mandatu;

13) dat´ i treÊç orzeczenia sàdu w sprawie uchylenia
mandatu;

14) kwot´ grzywny do zwrotu.

3. W przypadku ewidencji prowadzonych przez
urz´dy kontroli skarbowej ewidencje te zawierajà po-
nadto dat´ skierowania do organu egzekucyjnego ty-
tu∏u wykonawczego wraz z okreÊleniem organu i nu-
meru tego tytu∏u.

4. Nadzór na ewidencjami sprawujà naczelnicy
urz´dów skarbowych, dyrektorzy izb celnych i dyrek-
torzy urz´dów kontroli skarbowej, zaÊ w odniesieniu
do niefinansowych organów post´powania przygoto-
wawczego podmioty, o których mowa w § 3 pkt 3—5.

§ 11. 1. Urz´dy skarbowe i urz´dy celne oraz niefi-
nansowe organy post´powania przygotowawczego
rozliczajà funkcjonariuszy z przekazanych im formula-
rzy mandatów karnych i formularzy mandatów kar-
nych kredytowanych.

2. W przypadku inspektorów kontroli skarbowej
rozliczeƒ, o których mowa w ust. 1, dokonujà dyrekto-
rzy urz´dów kontroli skarbowej.

3. Izby skarbowe oraz izby celne rozliczajà odpo-
wiednio urz´dy skarbowe oraz urz´dy celne z przeka-
zanych im formularzy mandatów karnych i formularzy
mandatów karnych kredytowanych.

§ 12. 1. Mandaty karne u˝ywane przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia mogà byç stosowane do
czasu wyczerpania zapasów, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do
dnia 31 grudnia 2006 r.

2. TreÊç mandatów karnych, o których mowa
w ust. 1, powinna byç zgodna z wymogami okreÊlony-
mi w przepisach art. 136—140 ustawy z dnia 10 wrze-
Ênia 1999 r. — Kodeks karny skarbowy.

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie
okreÊlenia szczegó∏owych zasad i sposobu wydawania
funkcjonariuszom finansowych organów dochodzenia
i niefinansowych organów dochodzenia upowa˝nieƒ do
wymierzania kary grzywny w drodze mandatu karnego za
wykroczenia skarbowe oraz szczegó∏owych zasad ich wy-
mierzania i sposobu uiszczania (Dz. U. Nr 96, poz. 1114
oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 67), które traci moc z dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 31 stycznia 2006 r. (poz. 184)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR FORMULARZA MANDATU KARNEGO
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