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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 czerwca 2007 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks karny skarbowy

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) og∏asza si´ w za∏àcz-
niku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
ustawy z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Kodeks karny
skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930), z uwzgl´dnieniem
zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 29 czerwca 2000 r. o uchyleniu usta-
wy o funduszach przemys∏owych i ich prywatyza-
cji w zwiàzku z reformà systemu ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 60, poz. 703),

2) ustawà z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy —
Kodeks post´powania karnego, ustawy — Przepi-
sy wprowadzajàce Kodeks post´powania karnego
oraz ustawy — Kodeks karny skarbowy (Dz. U.
Nr 62, poz. 717),

3) ustawà z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
— Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 82),

4) ustawà z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce Kodeks post´powania w sprawach
o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1149),

5) ustawà z dnia 20 marca 2002 r. o przekszta∏ceniach
w administracji celnej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365),

6) ustawà z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676),

7) ustawà z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Gene-
ralnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy
o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804),

8) ustawà z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe
(Dz. U. Nr 141, poz. 1178),

9) ustawà z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniajàcà usta-
w´ o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku
akcyzowym, ustaw´ o oznaczaniu wyrobów zna-
kami skarbowymi akcyzy oraz ustaw´ — Kodeks
karny skarbowy (Dz. U. Nr 213, poz. 1803), 

10) ustawà z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie usta-
wy o grach losowych, zak∏adach wzajemnych
i grach na automatach oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 774),

11) ustawà z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wo-
jewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie
niektórych ustaw regulujàcych zadania i kompe-
tencje organów oraz organizacj´ jednostek orga-
nizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 1302),

12) ustawà z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy —
Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 162, poz. 1569),

13) ustawà z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcy-
zowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257),

14) ustawà z dnia 19 marca 2004 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ — Prawo celne (Dz. U. Nr 68,
poz. 623),



15) ustawà z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowa-
niu obrotem towarowym z zagranicà (Dz. U. Nr 97,
poz. 963),

16) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 93,
poz. 894, Nr 254, poz. 2533 i Nr 263, poz. 2619),

17) ustawà z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowa-
dzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r.
Nr 225, poz. 1636),

18) ustawà z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy
— Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199),

19) ustawà z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy —
Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1479),

20) ustawà z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie oso-
bom fizycznym niektórych wydatków zwiàzanych
z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177,
poz. 1468),

21) ustawà z dnia 10 marca 2006 r. o administrowaniu
obrotem us∏ugowym z zagranicà (Dz. U. Nr 79,
poz. 546),

22) ustawà z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biu-
rze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708),

23) ustawà z dnia 22 wrzeÊnia 2006 r. o zmianie usta-
wy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz. 1413),

24) ustawà z dnia 16 listopada 2006 r. o op∏acie skar-
bowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635),

25) ustawà z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy
— Prawo dewizowe oraz innych ustaw (Dz. U.
Nr 61, poz. 410),

26) ustawà z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy
o prokuraturze, ustawy — Kodeks post´powania
karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 64, poz. 432)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 4 czerwca 2007 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 2000 r. o uchyleniu
ustawy o funduszach przemys∏owych i ich prywa-
tyzacji w zwiàzku z reformà systemu ubezpieczeƒ
spo∏ecznych oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 60, poz. 703), który stanowi:

„Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

2) art. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie usta-
wy — Kodeks post´powania karnego, ustawy —
Przepisy wprowadzajàce Kodeks post´powania
karnego oraz ustawy — Kodeks karny skarbowy
(Dz. U. Nr 62, poz. 717), który stanowi:
„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni

od dnia og∏oszenia.”;

3) art. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie
ustawy — Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2001 r.
Nr 11, poz. 82), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni

od dnia og∏oszenia.”;

4) art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce Kodeks post´powania w spra-
wach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1149), któ-
ry stanowi:
„Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 17 paê-

dziernika 2001 r.”;

5) art. 30 i 39 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o prze-
kszta∏ceniach w administracji celnej oraz o zmia-
nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365), któ-
re stanowià:
„Art. 30. 1. Post´powania w indywidualnych spra-

wach wszcz´tych i niezakoƒczonych
przez organy celne przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy przejmujà organy
w∏aÊciwe w takich sprawach po dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy, przy czym
wszystkie ju˝ podj´te w post´powaniu
czynnoÊci pozostajà w mocy. Do spraw
przej´tych stosuje si´ art. 130 i 131
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11,
poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r.
Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216,
Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315
oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39,
poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110,
poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452).

2. Obowiàzki i uprawnienia Prezesa
G∏ównego Urz´du Ce∏ jako strony
w sprawach, w których w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy przys∏uguje lub zosta∏a
wniesiona skarga do Naczelnego Sàdu
Administracyjnego, przejmuje w∏aÊci-
wy dyrektor izby celnej.

3. Do post´powaƒ w sprawach o prze-
st´pstwa skarbowe i wykroczenia skar-
bowe wszcz´tych i niezakoƒczonych
przez organy celne przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy przepis ust. 1 sto-
suje si´ odpowiednio.

4. Przyj´te i nierozpatrzone sprawy skarg
i wniosków podlegajàce rozpatrzeniu
przez Prezesa G∏ównego Urz´du Ce∏
w trybie dzia∏u VIII Kodeksu post´po-
wania administracyjnego przejmuje
minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych.

5. W sprawach odpowiedzialnoÊci dyscy-
plinarnej funkcjonariuszy celnych
i pracowników zatrudnionych w admi-
nistracji celnej przepis ust. 1 stosuje
si´ odpowiednio.

6. Sprawy wszcz´te i niezakoƒczone
przez Prezesa G∏ównego Urz´du Ce∏,
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inne ni˝ okreÊlone w ust. 1—5, przej-
muje minister w∏aÊciwy do spraw
finansów publicznych.”

„Art. 39. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2002 r., z wyjàtkiem art. 2, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 30 kwietnia 2002 r.,
i art. 29, który wchodzi w ˝ycie z dniem
5 czerwca 2002 r.”;

6) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wy-
wiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi:
„Art. 235. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 227 i art. 233, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;

7) art. 32 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu
Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy
o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804), który stanowi:

„Art. 32. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2002 r., z wyjàtkiem:
1) art. 27 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie

z dniem og∏oszenia,
2) art. 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem

30 czerwca 2002 r.,
3) art. 9 pkt 7 i art. 21, które wchodzà

w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

8) art. 63 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo de-
wizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178), który stanowi:
„Art. 63. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-

dziernika 2002 r.”;

9) art. 7 ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniajàcej
ustaw´ o podatku od towarów i us∏ug oraz o po-
datku akcyzowym, ustaw´ o oznaczaniu wyrobów
znakami skarbowymi akcyzy oraz ustaw´ — Ko-
deks karny skarbowy (Dz. U. Nr 213, poz. 1803),
który stanowi:
„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 2003 r.”;

10) art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie
ustawy o grach losowych, zak∏adach wzajemnych
i grach na automatach oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 774), który stanowi:

„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

11) art. 31 ust. 6 i art. 40 ustawy z dnia 27 czerwca
2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skar-
bowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujà-
cych zadania i kompetencje organów oraz organi-
zacj´ jednostek organizacyjnych podleg∏ych mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicz-
nych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302), które stanowià:
Art. 31. „6. Post´powania w sprawach o wykro-

czenia skarbowe okreÊlone w art. 63
§ 4 i art. 65 § 4 Kodeksu karnego skar-
bowego, w których nale˝ny podatek
akcyzowy lub kwota podatku nara˝o-
nego na uszczuplenie nie przekracza
dwukrotnej wysokoÊci najni˝szego wy-
nagrodzenia za prac´, okreÊlonego na

podstawie odr´bnych przepisów,
w czasie jego pope∏nienia, wszcz´te
i niezakoƒczone przez inspektorów
kontroli skarbowej przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy prowadzone sà
przez dotychczasowe organy.”

„Art. 40. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊ-
nia 2003 r., z wyjàtkiem:
1) art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej

w art. 8 w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, który wchodzi w ˝ycie
z dniem przystàpienia Rzeczypospoli-
tej Polskiej do Unii Europejskiej;

2) art. 5 ust. 9a i 9b oraz art. 7 ustawy wy-
mienionej w art. 15 w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

3) art. 32, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia ustawy.”;

12) art. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie usta-
wy — Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 162,
poz. 1569), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onko-
stwa w Unii Europejskiej.”;

13) art. 127 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku
akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257), który stanowi:
„Art. 127. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 mar-

ca 2004 r., z tym ˝e przepisy art. 1—26,
art. 27 ust. 2—7, art. 28 i 29, art. 30
ust. 1, 2 i 4, art. 36, art. 39—42, art. 46
ust. 2, art. 54—60, art. 62—122 oraz
art. 124—126 wchodzà w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.”;

14) art. 39 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ — Prawo celne (Dz. U.
Nr 68, poz. 623), który stanowi:

„Art. 39. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r.”;

15) art. 42 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o admini-
strowaniu obrotem towarowym z zagranicà
(Dz. U. Nr 97, poz. 963), który stanowi:

„Art. 42. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onko-
stwa w Unii Europejskiej, z wyjàtkiem
art. 40, który wchodzi w ˝ycie z dniem
2 maja 2004 r.”;

16) art. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 93, poz. 894, Nr 254, poz. 2533 i Nr 263,
poz. 2619), który stanowi:

„Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem przystà-
pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii
Europejskiej, z wyjàtkiem:
1) art. 42 ust. 7, art. 42c i art. 42d ustawy

wymienionej w art. 1, art. 4 pkt 2 oraz
art. 6 i art. 7, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2005 r.;
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2) art. 2 pkt 4 i 5, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2005 r.”;

17) art. 90 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r.
Nr 225, poz. 1636), który stanowi:
„Art. 90. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 27 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie

z dniem 1 stycznia 2005 r.;
2) art. 15 pkt 2 i art. 23 pkt 1, 3 i 4, które

wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2007 r.;

3) art. 23 pkt 2, art. 69 i art. 70, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 paêdzierni-
ka 2008 r.”;

18) art. 27 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie
ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199),
który stanowi:
„Art. 27. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊ-

nia 2005 r., z wyjàtkiem:
1) art. 1 pkt 71, pkt 105, pkt 107, pkt 112,

pkt 113 oraz pkt 114, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia;

2) art. 7 pkt 5 i 6, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia i majà zastosowa-
nie do przychodów (dochodów) uzy-
skanych od dnia 1 lipca 2005 r.;

3) art. 1 pkt 1, pkt 5 w zakresie dodawa-
nego pkt 3, pkt 8, pkt 30, pkt 94, pkt 96
lit. b, pkt 106, pkt 108, pkt 109 lit. b
i pkt 110, art. 6, art. 7 pkt 1—4, art. 10,
art. 16 pkt 1 oraz art. 17, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.;

4) art. 1 pkt 2—4, pkt 29, pkt 63,
pkt 65—69, pkt 72 lit. a i pkt 73, art. 3,
art. 4, art. 5, art. 12, art. 13, art. 14 oraz
art. 16 pkt 2—4, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 16 sierpnia 2006 r.;

5) art. 1 pkt 5 w zakresie dodawanego
pkt 5, pkt 49 lit. a, b i d oraz art. 18, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2007 r.”;

19) art. 10—16 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmia-
nie ustawy — Kodeks karny skarbowy oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1479), któ-
re stanowià:
„Art. 10. Przepisy niniejszej ustawy o przedawnie-

niu stosuje si´ tak˝e do czynów pope∏nio-
nych przed jej wejÊciem w ˝ycie, chyba
˝e termin przedawnienia ju˝ up∏ynà∏.

Art. 11. CzynnoÊci procesowe dokonane przed
wejÊciem w ˝ycie niniejszej ustawy sà
skuteczne, je˝eli dokonano ich z zacho-
waniem przepisów dotychczasowych.

Art. 12. Wy∏àczony z mocy prawa od udzia∏u
w sprawie jest tak˝e s´dzia, który bra∏
udzia∏ w wydaniu postanowienia o ze-
zwoleniu na dobrowolne poddanie si´
odpowiedzialnoÊci.

Art. 13. Przepisy niniejszej ustawy stosuje si´ tak-
˝e przy wykonywaniu orzeczeƒ, które sta-
∏y si´ wykonalne przed dniem jej wejÊcia
w ˝ycie.

Art. 14. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie niniejszej ustawy za-
chowujà moc przepisy wydane przed jej
wejÊciem w ˝ycie, je˝eli nie sà sprzeczne
z przepisami tej ustawy.

Art. 15. W razie wàtpliwoÊci, czy stosowaç prawo
dotychczasowe, czy przepisy niniejszej
ustawy, stosuje si´ t´ ustaw´.

Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

20) art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie
osobom fizycznym niektórych wydatków zwiàza-
nych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U.
Nr 177, poz. 1468), który stanowi:
„Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 2006 r.”;

21) art. 15 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o admini-
strowaniu obrotem us∏ugowym z zagranicà (Dz. U.
Nr 79, poz. 546), który stanowi:
„Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 30 lipca

2006 r.”;

22) art. 216 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Central-
nym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104,
poz. 708), który stanowi:

„Art. 216. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 197 pkt 1, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 18 miesi´cy od dnia og∏osze-
nia, oraz art. 214, który wchodzi w ˝ycie
po up∏ywie 7 dni od dnia og∏oszenia.”;

23) art. 5 ustawy z dnia 22 wrzeÊnia 2006 r. o zmianie
ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz. 1413),
który stanowi:
„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 21 dni

od dnia og∏oszenia.”;

24) art. 21 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o op∏acie
skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), który stanowi:
„Art. 21. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 2007 r.”;

25) art. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie
ustawy — Prawo dewizowe oraz innych ustaw
(Dz. U. Nr 61, poz. 410), który stanowi:
„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni

od dnia og∏oszenia.”;

26) art. 10 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie
ustawy o prokuraturze, ustawy — Kodeks post´-
powania karnego oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 64, poz. 432), który stanowi:
„Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”.

Marsza∏ek Sejmu: L. Dorn
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2007 r.
(poz. 765)

USTAWA

z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r.

Kodeks karny skarbowy

Tytu∏ I

Przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

DZIA¸ I

Cz´Êç ogólna

Rozdzia∏ 1

Przepisy wst´pne

Art. 1. § 1. OdpowiedzialnoÊci karnej za przest´p-
stwo skarbowe lub odpowiedzialnoÊci za wykroczenie
skarbowe podlega ten tylko, kto pope∏nia czyn spo-
∏ecznie szkodliwy, zabroniony pod groêbà kary przez
ustaw´ obowiàzujàcà w czasie jego pope∏nienia.

§ 2. Nie jest przest´pstwem skarbowym lub wy-
kroczeniem skarbowym czyn zabroniony, którego spo-
∏eczna szkodliwoÊç jest znikoma.

§ 3. Nie pope∏nia przest´pstwa skarbowego lub
wykroczenia skarbowego sprawca czynu zabronione-
go, je˝eli nie mo˝na mu przypisaç winy w czasie czynu.

§ 4. Je˝eli do dokonania przest´pstwa skarbowego
lub wykroczenia skarbowego wymagane jest nastà-
pienie okreÊlonego w kodeksie skutku, sprawca zanie-
chania podlega odpowiedzialnoÊci karnej za przest´p-
stwo skarbowe lub odpowiedzialnoÊci za wykroczenie
skarbowe tylko wtedy, je˝eli cià˝y∏ na nim prawny,
szczególny obowiàzek zapobiegni´cia skutkowi.

Art. 2. § 1. Czyn zabroniony uwa˝a si´ za pope∏nio-
ny w czasie, w którym nastàpi∏o zachowanie sprawcy,
chyba ˝e kodeks stanowi inaczej.

§ 2. Je˝eli w czasie orzekania obowiàzuje ustawa
inna ni˝ w czasie pope∏nienia przest´pstwa skarbowe-
go lub wykroczenia skarbowego, stosuje si´ ustaw´
nowà, jednak˝e nale˝y stosowaç ustaw´ obowiàzujà-
cà poprzednio, je˝eli jest wzgl´dniejsza dla sprawcy.

§ 3. Niedopuszczalne jest stosowanie w cz´Êci
ustawy nowej i w cz´Êci ustawy obowiàzujàcej po-
przednio.

§ 4. Je˝eli wed∏ug nowej ustawy czyn zabroniony
obj´ty orzeczeniem zagro˝ony jest karà, której górna
granica jest ni˝sza od kary orzeczonej, wymierzonà ka-
r´ obni˝a si´ do górnej granicy ustawowego zagro˝e-
nia przewidzianego za taki czyn zabroniony w nowej
ustawie; je˝eli nowa ustawa nie przewiduje mo˝liwo-
Êci zastosowania Êrodka obj´tego orzeczeniem, to
Êrodka tego nie wykonuje si´.

§ 5. Je˝eli wed∏ug nowej ustawy czyn zabroniony
obj´ty orzeczeniem nie jest ju˝ zagro˝ony karà pozba-
wienia wolnoÊci, wymierzonà kar´ pozbawienia wol-
noÊci podlegajàcà wykonaniu zamienia si´ na kar´
grzywny, przyjmujàc jeden dzieƒ kary pozbawienia
wolnoÊci za równowa˝ny dwóm stawkom dziennym
kary grzywny.

§ 6.1) Je˝eli wed∏ug nowej ustawy czyn zabroniony
obj´ty orzeczeniem nie jest ju˝ zabroniony pod groêbà
kary, skazanie ulega zatarciu z mocy prawa, a ukaranie
uwa˝a si´ za nieby∏e.

Art. 3. § 1. Czyn zabroniony uwa˝a si´ za pope∏nio-
ny w miejscu, w którym nastàpi∏o zachowanie spraw-
cy, albo gdzie skutek stanowiàcy znami´ czynu zabro-
nionego nastàpi∏ lub wed∏ug zamiaru sprawcy mia∏
nastàpiç.

§ 2. Przepisy kodeksu stosuje si´ do sprawcy, który
pope∏ni∏ czyn zabroniony na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, jak równie˝ na polskim statku wodnym
lub powietrznym, chyba ˝e kodeks stanowi inaczej.

§ 3. Niezale˝nie od przepisów obowiàzujàcych
w miejscu pope∏nienia przest´pstwa skarbowego,
przepisy kodeksu stosuje si´ tak˝e do obywatela pol-
skiego oraz cudzoziemca w razie pope∏nienia za grani-
cà przest´pstwa skarbowego skierowanego przeciwko
istotnym interesom finansowym paƒstwa polskiego.

§ 3a.2) Niezale˝nie od przepisów obowiàzujàcych
w miejscu pope∏nienia przest´pstwa skarbowego,
przepisy kodeksu stosuje si´ tak˝e do obywatela pol-
skiego w razie pope∏nienia za granicà przest´pstwa
skarbowego okreÊlonego w rozdziale 6 i 7 dzia∏u II ty-
tu∏u I, skierowanego przeciwko interesom finan-
sowym Wspólnot Europejskich.

§ 4.3) Przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skar-
bowe okreÊlone w rozdziale 7 sà karalne tak˝e w razie
pope∏nienia ich za granicà, je˝eli zosta∏y ujawnione
w wyniku czynnoÊci kontrolnych przeprowadzonych
———————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny skarbo-
wy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178,
poz. 1479), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 17 grudnia 2005 r.

2) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 lipca
2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny skarbowy
(Dz. U. Nr 162, poz. 1569), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo dewizowe
oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 61, poz. 410), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 21 kwietnia 2007 r.



tam przez polski organ celny lub inny organ uprawnio-
ny na podstawie umów mi´dzynarodowych; przepis
stosuje si´ odpowiednio, je˝eli wykroczenie skarbowe
okreÊlone w art. 106e, art. 106f i art. 106h pope∏nione
zosta∏o za granicà.

§ 5.4) Przepisy kodeksu stosuje si´ tak˝e do obywa-
teli polskich oraz cudzoziemców, którzy przebywajàc
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nak∏aniajà lub
udzielajà pomocy do pope∏nienia za granicà przest´p-
stwa skarbowego skierowanego przeciwko interesom
finansowym Wspólnot Europejskich, okreÊlonego
w rozdziale 6 i 7 dzia∏u II tytu∏u I.

Art. 4. § 1. Przest´pstwo skarbowe lub wykrocze-
nie skarbowe mo˝na pope∏niç umyÊlnie, a tak˝e nie-
umyÊlnie, je˝eli kodeks tak stanowi.

§ 2. Czyn zabroniony pope∏niony jest umyÊlnie, je-
˝eli sprawca ma zamiar jego pope∏nienia, to jest chce
go pope∏niç albo przewidujàc mo˝liwoÊç jego pope∏-
nienia, na to si´ godzi.

§ 3. Czyn zabroniony pope∏niony jest nieumyÊlnie,
je˝eli sprawca nie majàc zamiaru jego pope∏nienia,
pope∏nia go jednak na skutek niezachowania ostro˝-
noÊci wymaganej w danych okolicznoÊciach, mimo ˝e
mo˝liwoÊç pope∏nienia tego czynu przewidywa∏ albo
móg∏ przewidzieç.

Art. 5. § 1. Na zasadach okreÊlonych w kodeksie
odpowiada ten tylko, kto pope∏nia czyn zabroniony po
ukoƒczeniu lat 17, chyba ˝e przepis ustawy stanowi
inaczej.

§ 2. W stosunku do sprawcy, który pope∏ni∏ prze-
st´pstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe po
ukoƒczeniu lat 17, lecz przed ukoƒczeniem lat 18, sàd
zamiast kary lub Êrodka karnego stosuje Êrodki wy-
chowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane
dla nieletnich, je˝eli okolicznoÊci sprawy oraz stopieƒ
rozwoju sprawcy, jego w∏aÊciwoÊci i warunki osobiste
za tym przemawiajà.

Art. 6. § 1. Ten sam czyn mo˝e stanowiç tylko jed-
no przest´pstwo skarbowe albo tylko jedno wykrocze-
nie skarbowe.

§ 2.5) Dwa lub wi´cej zachowaƒ, podj´tych w krót-
kich odst´pach czasu w wykonaniu tego samego za-
miaru lub z wykorzystaniem takiej samej sposobnoÊci,
uwa˝a si´ za jeden czyn zabroniony; w zakresie czynów
zabronionych polegajàcych na uszczupleniu lub nara-
˝eniu na uszczuplenie nale˝noÊci publicznoprawnej za
krótki odst´p czasu uwa˝a si´ okres do 6 miesi´cy.

Art. 7.6) § 1. Je˝eli ten sam czyn wyczerpuje zna-
miona okreÊlone w dwóch albo wi´cej przepisach ko-

deksu, przypisuje si´ tylko jedno przest´pstwo skarbo-
we lub tylko jedno wykroczenie skarbowe na podsta-
wie wszystkich zbiegajàcych si´ przepisów.

§ 2. W wypadku okreÊlonym w § 1 sàd wymierza
kar´ na podstawie przepisu przewidujàcego kar´ naj-
surowszà, a je˝eli zbiegajàce si´ przepisy przewidujà
zagro˝enia takie same — na podstawie przepisu, któ-
rego znamiona najpe∏niej charakteryzujà czyn spraw-
cy. Nie stoi to na przeszkodzie orzeczeniu tak˝e innych
Êrodków przewidzianych w kodeksie na podstawie
wszystkich zbiegajàcych si´ przepisów.

Art. 8. § 1. Je˝eli ten sam czyn b´dàcy przest´p-
stwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym wy-
czerpuje zarazem znamiona przest´pstwa lub wykro-
czenia okreÊlonego w przepisach karnych innej usta-
wy, stosuje si´ ka˝dy z tych przepisów.

§ 2. Wykonaniu podlega tylko najsurowsza z kar,
co nie stoi na przeszkodzie wykonaniu Êrodków kar-
nych lub innych Êrodków orzeczonych na podstawie
wszystkich zbiegajàcych si´ przepisów. Ârodki karne
i Êrodki zabezpieczajàce oraz dozór stosuje si´, cho-
cia˝by je orzeczono tylko na podstawie jednego ze
zbiegajàcych si´ przepisów; w razie orzeczenia za zbie-
gajàce si´ czyny zabronione zakazów tego samego ro-
dzaju lub pozbawienia praw publicznych, sàd stosuje
odpowiednio przepisy o karze ∏àcznej.

§ 3. Je˝eli obok kary najsurowszej, która podlega
wykonaniu, orzeczono tak˝e kar´ grzywny, równie˝ ta
kara podlega ∏àcznemu wykonaniu; w razie orzecze-
nia obok kary najsurowszej kilku kar grzywny, ∏àczne-
mu wykonaniu podlega tylko najsurowsza kara
grzywny.

Art. 9. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten,
kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie
i w porozumieniu z innà osobà, ale tak˝e ten, kto kie-
ruje wykonaniem czynu zabronionego przez innà oso-
b´ lub wykorzystujàc uzale˝nienie innej osoby od sie-
bie, poleca jej wykonanie takiego czynu.

§ 2. Ka˝dy ze wspó∏sprawców wykonujàcych czyn
zabroniony odpowiada w granicach swej umyÊlnoÊci
lub nieumyÊlnoÊci, niezale˝nie od odpowiedzialnoÊci
pozosta∏ych sprawców; okolicznoÊç osobistà, wy∏à-
czajàcà lub ∏agodzàcà albo zaostrzajàcà odpowiedzial-
noÊç, która nie stanowi znamienia czynu zabronione-
go, uwzgl´dnia si´ tylko co do sprawcy, którego ona
dotyczy.

§ 3.7) Za przest´pstwa skarbowe lub wykroczenia
skarbowe odpowiada, jak sprawca, tak˝e ten, kto na
podstawie przepisu prawa, decyzji w∏aÊciwego orga-
nu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje si´
sprawami gospodarczymi, w szczególnoÊci finan-
sowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednost-
ki organizacyjnej niemajàcej osobowoÊci prawnej,
której odr´bne przepisy przyznajà zdolnoÊç prawnà.
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———————
4) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 1.
6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 1.

———————
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 1.



Art. 10. § 1. Nie pope∏nia umyÊlnie czynu zabronio-
nego, kto pozostaje w b∏´dzie co do okolicznoÊci sta-
nowiàcej jego znami´.

§ 2. Odpowiada na podstawie przepisu przewidu-
jàcego ∏agodniejszà odpowiedzialnoÊç sprawca, który
dopuszcza si´ czynu zabronionego w usprawiedliwio-
nym b∏´dnym przekonaniu, ˝e zachodzi okolicznoÊç
stanowiàca znami´ czynu zabronionego, od której ta-
ka ∏agodniejsza odpowiedzialnoÊç zale˝y.

§ 3. Nie pope∏nia przest´pstwa skarbowego lub
wykroczenia skarbowego, kto dopuszcza si´ czynu za-
bronionego w usprawiedliwionym b∏´dnym przekona-
niu, ˝e zachodzi okolicznoÊç wy∏àczajàca bezprawnoÊç.

§ 4. Nie pope∏nia przest´pstwa skarbowego lub
wykroczenia skarbowego, kto dopuszcza si´ czynu za-
bronionego w usprawiedliwionej nieÊwiadomoÊci je-
go karalnoÊci.

§ 5. W wypadku okreÊlonym w § 3 lub 4, je˝eli b∏àd
sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sàd mo˝e zastoso-
waç nadzwyczajne z∏agodzenie kary, a je˝eli czyn za-
broniony jest wykroczeniem skarbowym — sàd mo˝e
odstàpiç od wymierzenia kary lub Êrodka karnego wy-
mienionego w art. 47 § 2 pkt 2 i 3, chyba ˝e przepadek
dotyczy przedmiotów okreÊlonych w art. 29 pkt 4.

Art. 11. § 1. Nie pope∏nia przest´pstwa skarbowe-
go lub wykroczenia skarbowego, kto z powodu choro-
by psychicznej, upoÊledzenia umys∏owego lub innego
zak∏ócenia czynnoÊci psychicznych nie móg∏ w czasie
czynu rozpoznaç jego znaczenia lub pokierowaç swo-
im post´powaniem.

§ 2.8) Je˝eli w czasie pope∏nienia przest´pstwa
skarbowego zdolnoÊç rozpoznania znaczenia czynu
lub kierowania post´powaniem by∏a w znacznym
stopniu ograniczona, sàd mo˝e orzec kar´ w wysoko-
Êci nieprzekraczajàcej dwóch trzecich górnej granicy
ustawowego zagro˝enia przewidzianego za przypisa-
ne sprawcy przest´pstwo skarbowe; sàd mo˝e zasto-
sowaç tak˝e nadzwyczajne z∏agodzenie kary, a nawet
odstàpiç od wymierzenia kary lub Êrodka karnego wy-
mienionego w art. 22 § 2 pkt 2—6, chyba ˝e przepadek
dotyczy przedmiotów okreÊlonych w art. 29 pkt 4.

§ 3. Je˝eli w wypadku okreÊlonym w § 2 sprawca
pope∏ni∏ wykroczenie skarbowe, sàd mo˝e odstàpiç od
wymierzenia kary lub Êrodka karnego wymienionego
w art. 47 § 2 pkt 2 i 3, chyba ˝e przepadek dotyczy
przedmiotów okreÊlonych w art. 29 pkt 4.

§ 4. Przepisów § 1—3 nie stosuje si´, gdy sprawca
wprawi∏ si´ w stan nietrzeêwoÊci lub inny stan odurze-
nia powodujàcy wy∏àczenie lub ograniczenie poczytal-
noÊci, które przewidywa∏ albo móg∏ przewidzieç.

Art. 12. § 1. Kary, Êrodki karne oraz inne Êrodki
przewidziane w kodeksie stosuje si´ z uwzgl´dnie-
niem zasad humanitaryzmu, w szczególnoÊci z posza-
nowaniem godnoÊci cz∏owieka.

§ 2. Sàd wymierza kar´, Êrodek karny lub inny Êro-
dek wed∏ug swego uznania, w granicach przewidzia-
nych przez kodeks baczàc, aby ich dolegliwoÊç nie
przekracza∏a stopnia winy, uwzgl´dniajàc stopieƒ spo-
∏ecznej szkodliwoÊci czynu oraz bioràc pod uwag´ ce-
le zapobiegawcze i wychowawcze, które majà one
osiàgnàç w stosunku do sprawcy, a tak˝e potrzeby
w zakresie kszta∏towania ÊwiadomoÊci prawnej spo∏e-
czeƒstwa.

§ 3. Wymierzajàc kar´, Êrodek karny lub inny Êro-
dek m∏odocianemu albo nieletniemu, sàd kieruje si´
przede wszystkim tym, aby sprawc´ wychowaç.

Art. 13. § 1. Wymierzajàc kar´, Êrodek karny lub in-
ny Êrodek, sàd uwzgl´dnia w szczególnoÊci rodzaj
i rozmiar ujemnych nast´pstw czynu zabronionego,
rodzaj i stopieƒ naruszenia cià˝àcego na sprawcy obo-
wiàzku finansowego, jego motywacj´ i sposób zacho-
wania si´, w∏aÊciwoÊci i warunki osobiste, sposób ˝y-
cia przed pope∏nieniem czynu zabronionego i zacho-
wanie si´ po jego pope∏nieniu, a zw∏aszcza gdy czyni∏
starania o zapobie˝enie uszczupleniu nale˝noÊci
publicznoprawnej lub o jej póêniejsze wyrównanie.

§ 2. OkolicznoÊci wp∏ywajàce na wymiar kary,
Êrodka karnego lub innego Êrodka uwzgl´dnia si´ tyl-
ko co do osoby, której one dotyczà.

Art. 14.9) Je˝eli sàd lub organ post´powania przy-
gotowawczego okreÊla tak˝e obowiàzek, sposób lub
termin uiszczenia uszczuplonej nale˝noÊci publiczno-
prawnej lub równowartoÊci pieni´˝nej przepadku
przedmiotów lub równowartoÊci pieni´˝nej przepadku
korzyÊci majàtkowej, to powinien przy tym wziàç pod
uwag´ w szczególnoÊci sytuacj´ majàtkowà sprawcy
oraz wysokoÊç uszczuplonej nale˝noÊci publiczno-
prawnej lub równowartoÊci pieni´˝nej przedmiotów
bàdê korzyÊci podlegajàcych przepadkowi.

Art. 15. § 1. Orzeczenie zapad∏e w post´powaniu
w sprawie o przest´pstwo skarbowe lub wykroczenie
skarbowe nie zwalnia od obowiàzku uiszczenia nale˝-
noÊci publicznoprawnej.

§ 2.10) W razie orzeczenia przepadku przedmiotów,
Êciàgni´cia ich równowartoÊci pieni´˝nej lub obowiàz-
ku uiszczenia ich równowartoÊci pieni´˝nej wygasa
obowiàzek uiszczenia nale˝noÊci publicznoprawnej
dotyczàcej tych przedmiotów.

§ 3. W razie uiszczenia nale˝noÊci publicznopraw-
nej sàd mo˝e orzec przepadek przedmiotów tylko
w warunkach okreÊlonych w art. 31 § 3 pkt 2.

§ 4.11) W razie potrzeby orzeczenie koƒczàce post´-
powanie, na mocy którego nie orzeczono przepadku
przedmiotów, Êciàgni´cia ich równowartoÊci pieni´˝-
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———————
8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 1.

———————
9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.



nej lub obowiàzku uiszczenia równowartoÊci pieni´˝-
nej tych przedmiotów, powinno zawieraç równie˝ roz-
strzygni´cie co do przekazania przedmiotu w∏aÊciwe-
mu organowi do odr´bnego post´powania.

Rozdzia∏ 2

Zaniechanie ukarania sprawcy

Art. 16. § 1.12) Nie podlega karze za przest´pstwo
skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który
po pope∏nieniu czynu zabronionego zawiadomi∏ o tym
organ powo∏any do Êcigania, ujawniajàc istotne oko-
licznoÊci tego czynu, w szczególnoÊci osoby wspó∏-
dzia∏ajàce w jego pope∏nieniu.

§ 2.12) Przepis § 1 stosuje si´ tylko wtedy, gdy
w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ po-
st´powania przygotowawczego uiszczono w ca∏oÊci
wymagalnà nale˝noÊç publicznoprawnà uszczuplonà
pope∏nionym czynem zabronionym. Je˝eli czyn zabro-
niony nie polega na uszczupleniu tej nale˝noÊci,
a orzeczenie przepadku przedmiotów jest obowiàzko-
we, sprawca powinien z∏o˝yç te przedmioty, nato-
miast w razie niemo˝noÊci ich z∏o˝enia — uiÊciç ich
równowartoÊç pieni´˝nà; nie nak∏ada si´ obowiàzku
uiszczenia ich równowartoÊci pieni´˝nej, je˝eli przepa-
dek dotyczy przedmiotów okreÊlonych w art. 29 pkt 4.

§ 3.12) Je˝eli z∏o˝one przedmioty podlegajàce prze-
padkowi mogà ulec szybkiemu zniszczeniu lub zepsu-
ciu, ich przechowywanie by∏oby po∏àczone z nie-
wspó∏miernymi kosztami lub nadmiernymi trudno-
Êciami albo powodowa∏oby znaczne obni˝enie ich
wartoÊci, organ post´powania przygotowawczego na-
k∏ada na sprawc´ obowiàzek uiszczenia ich równo-
wartoÊci pieni´˝nej, chyba ˝e przepadek dotyczy
przedmiotów okreÊlonych w art. 29 pkt 4.

§ 4. Zawiadomienie powinno byç z∏o˝one na piÊ-
mie albo przekazane ustnie do protoko∏u.

§ 5. Zawiadomienie jest bezskuteczne, je˝eli zosta-
∏o z∏o˝one:

1) w czasie, kiedy organ Êcigania mia∏ ju˝ wyraênie
udokumentowanà wiadomoÊç o pope∏nieniu prze-
st´pstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowe-
go;

2) po rozpocz´ciu przez organ Êcigania czynnoÊci
s∏u˝bowej, w szczególnoÊci przeszukania, czynno-
Êci sprawdzajàcej lub kontroli zmierzajàcej do
ujawnienia przest´pstwa skarbowego lub wykro-
czenia skarbowego, chyba ˝e czynnoÊç ta nie do-
starczy∏a podstaw do wszcz´cia post´powania
o ten czyn zabroniony.

§ 6.13) Przepisu § 1 nie stosuje si´ wobec sprawcy,
który:

1) kierowa∏ wykonaniem ujawnionego czynu zabro-
nionego;

2) wykorzystujàc uzale˝nienie innej osoby od siebie,
poleci∏ jej wykonanie ujawnionego czynu zabro-
nionego;

3) zorganizowa∏ grup´ albo zwiàzek majàcy na celu
pope∏nienie przest´pstwa skarbowego albo takà
grupà lub zwiàzkiem kierowa∏, chyba ˝e zawiado-
mienia, o którym mowa w § 1, dokona∏ ze wszyst-
kimi cz∏onkami grupy lub zwiàzku;

4) nak∏ania∏ innà osob´ do pope∏nienia przest´pstwa
skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu
skierowania przeciwko niej post´powania o ten
czyn zabroniony.

Art. 16a.14) Nie podlega karze za przest´pstwo
skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto z∏o˝y∏ praw-
nie skutecznà, w rozumieniu przepisów ustawy — Or-
dynacja podatkowa lub ustawy z dnia 28 wrzeÊnia
1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8,
poz. 65, z póên. zm.15)), korekt´ deklaracji podatkowej
wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w ca∏oÊci
uiÊci∏, niezw∏ocznie lub w terminie wyznaczonym
przez uprawniony organ, nale˝noÊç publicznoprawnà
uszczuplonà lub nara˝onà na uszczuplenie.

Art. 17. § 1.16) Sàd mo˝e udzieliç zezwolenia na do-
browolne poddanie si´ odpowiedzialnoÊci, je˝eli wina
sprawcy i okolicznoÊci pope∏nienia przest´pstwa skar-
bowego lub wykroczenia skarbowego nie budzà wàt-
pliwoÊci, a jednoczeÊnie:

1) uiszczono w ca∏oÊci wymagalnà nale˝noÊç publicz-
noprawnà, je˝eli w zwiàzku z przest´pstwem skar-
bowym lub wykroczeniem skarbowym nastàpi∏o
uszczuplenie tej nale˝noÊci;

2) sprawca uiÊci∏ kwot´ odpowiadajàcà co najmniej
najni˝szej karze grzywny gro˝àcej za dany czyn za-
broniony;

3) sprawca wyrazi∏ zgod´ na przepadek przedmiotów
co najmniej w takim zakresie, w jakim ten przepa-
dek jest obowiàzkowy, a w razie niemo˝noÊci z∏o-
˝enia tych przedmiotów — uiÊci∏ ich równo-
wartoÊç pieni´˝nà; przepisy art. 16 § 2 zdanie trze-
cie oraz art. 31 § 3 pkt 2 stosuje si´ odpowiednio;
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———————
12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
14) Dodany przez art. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2005 r.;
w brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia
22 wrzeÊnia 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbo-
wej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 191, poz. 1413), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 11 listo-
pada 2006 r.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91,
poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537
oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590.

16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.



4) uiszczono co najmniej zrycza∏towanà równo-
wartoÊç kosztów post´powania.

§ 2. Niedopuszczalne jest udzielenie zezwolenia na
dobrowolne poddanie si´ odpowiedzialnoÊci, je˝eli:

1) przest´pstwo skarbowe zagro˝one jest karà ogra-
niczenia wolnoÊci albo karà pozbawienia wol-
noÊci;

2) przest´pstwo skarbowe zagro˝one tylko karà
grzywny pope∏niono w warunkach okreÊlonych
w art. 37 § 1 lub art. 38 § 2;

3)17) zg∏oszono interwencj´ co do przedmiotu podle-
gajàcego przepadkowi, chyba ˝e zostanie ona cof-
ni´ta przez interwenienta do czasu wniesienia
aktu oskar˝enia do sàdu.

Art. 18. § 1. Sàd, udzielajàc zezwolenia na dobro-
wolne poddanie si´ odpowiedzialnoÊci, orzeka:

1)18) tytu∏em kary grzywny kwot´ uiszczonà przez
sprawc´;

2) przepadek przedmiotów tylko w takich granicach,
w jakich sprawca wyrazi∏ na to zgod´, a w razie
niemo˝noÊci ich z∏o˝enia — uiÊci∏ ich równo-
wartoÊç pieni´˝nà.

§ 2.19) Prawomocny wyrok o zezwoleniu na dobro-
wolne poddanie si´ odpowiedzialnoÊci nie podlega
wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego.

§ 3. Uiszczenie okreÊlonej kwoty tytu∏em kary
grzywny za przest´pstwo skarbowe w drodze dobro-
wolnego poddania si´ odpowiedzialnoÊci nie stanowi
przes∏anki recydywy skarbowej okreÊlonej w art. 37
§ 1 pkt 4.

Art. 19. § 1.20) Sàd mo˝e odstàpiç od wymierzenia
kary, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu Êrodka
karnego wymienionego w art. 22 § 2 pkt 2—6 lub
w art. 47 § 2 pkt 2 i 3, je˝eli zachodzà warunki jego
orzeczenia i cele kary zostanà przez ten Êrodek spe∏-
nione, w szczególnoÊci w wypadkach przewidzianych
w kodeksie, a ponadto:

1) za przest´pstwa skarbowe — zagro˝one karà po-
zbawienia wolnoÊci nieprzekraczajàcà 3 lat lub ka-
rà ∏agodniejszà, gdy stopieƒ spo∏ecznej szkodliwo-
Êci pope∏nionego czynu nie jest znaczny; przepisu
nie stosuje si´ do sprawcy przest´pstwa skarbo-
wego pope∏nionego w warunkach okreÊlonych
w art. 37 § 1 lub w art. 38 § 2, z zastrze˝eniem
art. 37 § 2 i 3 oraz art. 38 § 3;

2) za wykroczenia skarbowe — w wypadkach zas∏u-
gujàcych na szczególne uwzgl´dnienie, bioràc pod
uwag´ charakter i okolicznoÊci pope∏nienia wykro-
czenia skarbowego, w∏aÊciwoÊci i warunki osobi-
ste sprawcy oraz jego zachowanie si´ po pope∏nie-
niu tego wykroczenia.

§ 2.20) Je˝eli w zwiàzku z przest´pstwem skarbo-
wym lub wykroczeniem skarbowym nastàpi∏o uszczup-
lenie nale˝noÊci publicznoprawnej, sàd mo˝e odstàpiç
od wymierzenia kary lub Êrodka karnego wymienione-
go w art. 22 § 2 pkt 2—6 lub w art. 47 § 2 pkt 2 i 3
tylko wtedy, gdy ta wymagalna nale˝noÊç zosta∏a
w ca∏oÊci uiszczona przed wydaniem wyroku.

§ 3. Odst´pujàc od wymierzenia kary, sàd mo˝e
równie˝ odstàpiç od orzeczenia Êrodka karnego, cho-
cia˝by jego orzeczenie by∏o obowiàzkowe; przepisu
nie stosuje si´, je˝eli przepadek dotyczy przedmiotów
okreÊlonych w art. 29 pkt 4.

§ 4. W post´powaniu w stosunku do nieobecnych
orzeczenie co do kary, Êrodka karnego lub innego
Êrodka mo˝na ograniczyç do przepadku przedmiotów.

Rozdzia∏ 3

Przest´pstwa skarbowe

Art. 20. § 1.21) Do przest´pstw skarbowych
nie majà zastosowania przepisy cz´Êci ogólnej
i rozdzia∏u XXXVIII Kodeksu karnego, z zastrze˝eniem
§ 2.

§ 2.21) Przepisy art. 18 § 2 i 3, art. 19—20, 21 § 2 i 3,
art. 22—24, 27 § 1, art. 40 § 1, art. 41, 43 § 2, art. 51,
57—58 § 1, art. 60 § 1 i 2, art. 62—63, 66 § 1,
art. 67—68, 69 § 1 i 2, art. 70, 72—77, art. 78 § 1 i 3,
art. 79, 80 § 1 i 3, art. 81—83, 85, 86 § 2 i 3, art. 87—88,
art. 89 § 1 i 3, art. 90, 92—98, 103 § 1, art. 106—108
oraz 114, a tak˝e wskazane w innych przepisach niniej-
szego rozdzia∏u, przepisy cz´Êci ogólnej Kodeksu kar-
nego stosuje si´ odpowiednio do przest´pstw skarbo-
wych; do ˝o∏nierzy, którzy dopuÊcili si´ czynu zabro-
nionego jako przest´pstwo skarbowe, stosuje si´ od-
powiednio tak˝e przepisy art. 318, 321, 322 § 1 i 3,
art. 323, 324 § 1, art. 325 22)—333 oraz art. 335—336
Kodeksu karnego.

§ 3. W wypadku okreÊlonym w art. 21 § 3 Kodeksu
karnego sàd mo˝e tak˝e odstàpiç od wymierzenia ka-
ry lub Êrodka karnego wymienionego w art. 22 § 2
pkt 2, 3, 5 i 6 niniejszego kodeksu, chyba ˝e przepadek
dotyczy przedmiotów okreÊlonych w art. 29 pkt 4.

§ 4. Wymieniona w art. 23 Kodeksu karnego prze-
s∏anka „dobrowolnoÊci” nie ma zastosowania do
przest´pstw skarbowych.
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17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
18) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
19) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
22) Uchylony przez art. 162 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia

2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych
(Dz. U. Nr 179, poz. 1750), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 lipca 2004 r.



§ 5. W wypadku okreÊlonym w art. 27 § 1 Kodeksu
karnego dopuszczalny eksperyment dotyczy tylko eks-
perymentu ekonomicznego lub technicznego.

§ 6. Wymienione w § 2 oraz w art. 21 § 3, art. 26
§ 4, art. 40 § 1 i art. 45 przepisy cz´Êci ogólnej Kodek-
su karnego stosuje si´ odpowiednio tak˝e do osób
wymienionych w art. 53 § 36, które dopuÊci∏y si´ prze-
st´pstwa skarbowego, chyba ˝e cz´Êç wojskowa Ko-
deksu karnego zawiera odmienne przepisy ogólne.

Art. 21. § 1. Usi∏owanie przest´pstwa skarbowego
zagro˝onego karà nieprzekraczajàcà roku pozbawienia
wolnoÊci lub karà ∏agodniejszà jest karalne tylko wte-
dy, gdy kodeks tak stanowi.

§ 2. Za usi∏owanie mo˝na wymierzyç kar´ w wyso-
koÊci nieprzekraczajàcej dwóch trzecich górnej grani-
cy ustawowego zagro˝enia przewidzianego dla dane-
go przest´pstwa skarbowego.

§ 3. Do usi∏owania stosuje si´ odpowiednio tak˝e
przepisy art. 13, 14 § 2 oraz art. 15 Kodeksu karnego;
przepis art. 20 § 4 niniejszego kodeksu stosuje si´ od-
powiednio.

Art. 22. § 1. Karami za przest´pstwa skarbowe sà:

1) kara grzywny w stawkach dziennych;

2) kara ograniczenia wolnoÊci;

3) kara pozbawienia wolnoÊci.

§ 2. Ârodkami karnymi sà:

1) dobrowolne poddanie si´ odpowiedzialnoÊci;

2) przepadek przedmiotów;

3) Êciàgni´cie równowartoÊci pieni´˝nej przepadku
przedmiotów;

4)23) przepadek korzyÊci majàtkowej;

4a)24) Êciàgni´cie równowartoÊci pieni´˝nej przepad-
ku korzyÊci majàtkowej;

5) zakaz prowadzenia okreÊlonej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, wykonywania okreÊlonego zawodu lub
zajmowania okreÊlonego stanowiska;

6) podanie wyroku do publicznej wiadomoÊci;

7) pozbawienie praw publicznych;

8) Êrodki zwiàzane z poddaniem sprawcy próbie:

a) warunkowe umorzenie post´powania karnego,

b) warunkowe zawieszenie wykonania kary,

c) warunkowe zwolnienie.

§ 3. Ârodkami zabezpieczajàcymi sà:

1) umieszczenie w zak∏adzie zamkni´tym;

2) umieszczenie w zak∏adzie psychiatrycznym;

3) umieszczenie w zak∏adzie karnym, w którym sto-
suje si´ Êrodki lecznicze lub rehabilitacyjne;

4) umieszczenie w zamkni´tym zak∏adzie leczenia
odwykowego;

5) skierowanie do placówki leczniczo-rehabilitacyj-
nej;

6) przepadek przedmiotów;

7) zakazy wymienione w § 2 pkt 5.

Art. 23. § 1. Wymierzajàc kar´ grzywny, sàd okreÊ-
la liczb´ stawek oraz wysokoÊç jednej stawki dziennej;
je˝eli kodeks nie stanowi inaczej, najni˝sza liczba sta-
wek wynosi 10, najwy˝sza — 720.

§ 2.25) Wyrokiem nakazowym mo˝na wymierzyç
kar´ grzywny w granicach nieprzekraczajàcych wyso-
koÊci 200 stawek dziennych, chyba ˝e kodeks przewi-
duje kar´ ∏agodniejszà.

§ 3.25) Ustalajàc stawk´ dziennà, sàd bierze pod
uwag´ dochody sprawcy, jego warunki osobiste, ro-
dzinne, stosunki majàtkowe i mo˝liwoÊci zarobkowe;
stawka dzienna nie mo˝e byç ni˝sza od jednej trzydzie-
stej cz´Êci minimalnego wynagrodzenia ani te˝ prze-
kraczaç jej czterystukrotnoÊci.

Art. 24. § 1.26) Za kar´ grzywny wymierzonà spraw-
cy przest´pstwa skarbowego czyni si´ w ca∏oÊci albo
w cz´Êci odpowiedzialnà posi∏kowo osob´ fizycznà,
osob´ prawnà albo jednostk´ organizacyjnà niemajà-
cà osobowoÊci prawnej, której odr´bne przepisy przy-
znajà zdolnoÊç prawnà, je˝eli sprawcà czynu zabronio-
nego jest zast´pca tego podmiotu prowadzàcy jego
sprawy jako pe∏nomocnik, zarzàdca, pracownik lub
dzia∏ajàcy w jakimkolwiek innym charakterze, a zast´-
powany podmiot odniós∏ albo móg∏ odnieÊç z pope∏-
nionego przest´pstwa skarbowego jakàkolwiek ko-
rzyÊç majàtkowà.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do Êciàg-
ni´cia równowartoÊci pieni´˝nej przepadku przedmio-
tów.

§ 3. W razie na∏o˝enia odpowiedzialnoÊci posi∏ko-
wej przy wymiarze kary grzywny stosuje si´ odpo-
wiednio art. 23 § 3.

§ 4. Je˝eli odpowiedzialnoÊç, o której mowa w § 1
i 2, na∏o˝ono na kilka podmiotów odpowiedzialnych
posi∏kowo, odpowiadajà oni solidarnie, chyba ˝e ze
wzgl´du na okolicznoÊci sprawy sàd okreÊli zakres od-
powiedzialnoÊci ka˝dego z nich stosownie do osiàg-
ni´tej korzyÊci majàtkowej.
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23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
24) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.

———————
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.



§ 5.27) Niezale˝nie od na∏o˝enia odpowiedzialnoÊci
posi∏kowej sàd zobowiàzuje podmiot, który uzyska∏
korzyÊç majàtkowà, do jej zwrotu w ca∏oÊci albo
w cz´Êci na rzecz Skarbu Paƒstwa lub jednostki samo-
rzàdu terytorialnego; nie dotyczy to korzyÊci majàtko-
wej podlegajàcej zwrotowi na rzecz innego uprawnio-
nego podmiotu.

Art. 25. § 1. OdpowiedzialnoÊci posi∏kowej nie sto-
suje si´ wobec paƒstwowych jednostek bud˝etowych,
o których mowa w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 oraz
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70,
poz. 778)28).

§ 2. OdpowiedzialnoÊç posi∏kowa nie obcià˝a
spadku.

§ 3. OdpowiedzialnoÊç posi∏kowa nie wygasa:

1) w razie Êmierci sprawcy skazanego po uprawo-
mocnieniu si´ orzeczenia;

2)29) je˝eli kary grzywny lub Êrodka karnego Êciàgni´-
cia równowartoÊci pieni´˝nej przepadku przed-
miotów nie wykonano z powodu nieobecnoÊci
skazanego w kraju.

Art. 26. § 1.30) Je˝eli przest´pstwo skarbowe jest
zagro˝one karà pozbawienia wolnoÊci, sàd mo˝e
orzec zamiast niej kar´ ograniczenia wolnoÊci,
w szczególnoÊci je˝eli orzeka równoczeÊnie Êrodek
karny wymieniony w art. 22 § 2 pkt 2—6, co nie stoi na
przeszkodzie wymierzeniu tak˝e kary grzywny gro˝à-
cej za to przest´pstwo obok kary pozbawienia wol-
noÊci.

§ 2.30) Wymierzajàc kar´ ograniczenia wolnoÊci za
przest´pstwo skarbowe, w zwiàzku z którym nastàpi∏o
uszczuplenie nale˝noÊci publicznoprawnej i tej wyma-
galnej nale˝noÊci nie uiszczono, sàd okreÊla tak˝e
obowiàzek uiszczenia jej w ca∏oÊci w wyznaczonym
terminie.

§ 3.30) Przepisu § 1 nie stosuje si´ do sprawcy prze-
st´pstwa skarbowego pope∏nionego w warunkach
okreÊlonych w art. 37 § 1 lub w art. 38 § 2, z zastrze˝e-
niem art. 37 § 2 i 3 oraz art. 38 § 3.

§ 4. Do wymiaru kary ograniczenia wolnoÊci stosu-
je si´ odpowiednio tak˝e art. 34—36 Kodeksu karnego.

Art. 27.31) § 1. Je˝eli kodeks nie stanowi inaczej,
kara pozbawienia wolnoÊci trwa najkrócej 5 dni, naj-
d∏u˝ej — 5 lat; wymierza si´ jà w dniach, miesiàcach
i latach.

§ 2. Kara aresztu wojskowego trwa najkrócej 5 dni,
najd∏u˝ej — 2 lata; wymierza si´ jà w dniach, miesià-
cach i latach.

Art. 28. § 1. Je˝eli kodeks przewiduje obni˝enie
albo nadzwyczajne obostrzenie górnej granicy ustawo-
wego zagro˝enia, w wypadku ∏àcznego zagro˝enia ka-
rami wymienionymi w art. 22 § 1, obni˝enie albo nad-
zwyczajne obostrzenie odnosi si´ do ka˝dej z tych kar.

§ 2.32) Kara nadzwyczajnie obostrzona nie mo˝e
przekroczyç 1 080 stawek dziennych kary grzywny,
18 miesi´cy kary ograniczenia wolnoÊci albo 10 lat ka-
ry pozbawienia wolnoÊci.

Art. 29.33) Przepadek przedmiotów obejmuje:

1) przedmiot pochodzàcy bezpoÊrednio z przest´p-
stwa skarbowego;

2) narz´dzie lub inny przedmiot stanowiàcy mienie
ruchome, które s∏u˝y∏o lub by∏o przeznaczone do
pope∏nienia przest´pstwa skarbowego;

3) opakowanie oraz przedmiot po∏àczony z przedmio-
tem przest´pstwa skarbowego w taki sposób, ˝e
nie mo˝na dokonaç ich roz∏àczenia bez uszkodze-
nia któregokolwiek z tych przedmiotów;

4) przedmiot, którego wytwarzanie, posiadanie, ob-
rót, przechowywanie, przewóz, przenoszenie lub
przesy∏anie jest zabronione jako przest´pstwo
skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Art. 30. § 1.34) Sàd mo˝e orzec przepadek przed-
miotów tylko w wypadkach przewidzianych w kodek-
sie, a orzeka, je˝eli kodeks tak stanowi.

§ 2.34) W wypadkach okreÊlonych w art. 54 § 1 i 2,
art. 55 § 1 i 2, art. 58 § 2 i 3, art. 59 § 1—3, art. 63
§ 1—4, art. 64 § 1, art. 65 § 1 i 3, art. 66 § 1, art. 67
§ 1 i 2, art. 68 § 1, art. 69 § 1—3, art. 70 § 1, 2 i 4,
art. 72, art. 73 § 1 oraz art. 73a § 1 i 2 przepadek obej-
muje przedmioty okreÊlone w art. 29 pkt 1—3, przy
czym podrobiony lub przerobiony znak urz´dowy
okreÊlony w art. 59 § 1 i 2 nale˝y usunàç, chocia˝by to
mia∏o byç po∏àczone ze zniszczeniem przedmiotu.

§ 3. W wypadkach okreÊlonych w art. 86 § 1—3,
art. 87 § 1—3, art. 88 § 1 i 2, art. 89 § 1 i 2, art. 90 § 1
oraz art. 91 § 1 i 3 orzeka si´ przepadek przedmiotów
wymienionych w art. 29 pkt 1 lub 2, a tak˝e mo˝na
orzec przepadek przedmiotów wymienionych
w art. 29 pkt 3.
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27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
28) Obecnie: w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832
oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r., stosownie do
art. 237 ust. 4 tej ustawy.

29) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.
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31) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
32) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
33) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.



§ 4.35) W wypadku okreÊlonym w art. 106d § 1
orzeka si´ przepadek wartoÊci dewizowych lub krajo-
wych Êrodków p∏atniczych, a tak˝e mo˝na orzec prze-
padek innych przedmiotów, okreÊlonych w art. 29
pkt 1—3.

§ 4a. (uchylony).36)

§ 5.37) W wypadkach okreÊlonych w art. 107 § 1—3
orzeka si´ przepadek dokumentu lub urzàdzenia do gry
losowej, gry na automacie, gry na automacie o niskich
wygranych lub zak∏adu wzajemnego oraz wygranych,
które na podstawie tego dokumentu przypadajà grajà-
cemu, a tak˝e Êrodków uzyskanych ze sprzeda˝y udzia-
∏u w grze lub wp∏aconych stawek. Przepis stosuje si´
odpowiednio tak˝e w wypadkach okreÊlonych
w art. 107a § 1, art. 109 i art. 110.

§ 6. W wypadkach okreÊlonych w § 2—4 orzeka si´
przepadek przedmiotów, o których mowa w art. 29
pkt 4.

Art. 31. § 1.38) Przedmioty okreÊlone w art. 29
pkt 1, 3 i 4 podlegajà przepadkowi, chocia˝by nie by∏y
w∏asnoÊcià sprawcy.

§ 1a.39) Sàd mo˝e orzec przepadek przedmiotów
okreÊlonych w art. 29 pkt 2, nieb´dàcych w∏asnoÊcià
sprawcy, je˝eli ich w∏aÊciciel lub inna osoba uprawnio-
na na skutek niezachowania ostro˝noÊci wymaganej
w danych okolicznoÊciach przewidywa∏a albo mog-
∏a przewidzieç, ˝e mogà one s∏u˝yç lub byç przezna-
czone do pope∏nienia przest´pstwa skarbowego.

§ 2.40) Przepadku przedmiotów nie orzeka si´, je˝e-
li sà w∏asnoÊcià osoby trzeciej, a sprawca uzyska∏ je
w drodze czynu zabronionego jako przest´pstwo lub
wykroczenie.

§ 3. Przepadku przedmiotów nie orzeka si´ tak˝e,
je˝eli:

1) orzeczenie jego by∏oby niewspó∏mierne do wagi
pope∏nionego przest´pstwa skarbowego;

2) uiszczono nale˝noÊç publicznoprawnà dotyczàcà
przedmiotów zagro˝onych przepadkiem, chyba ˝e
nale˝noÊç ta jest niewspó∏miernie niska do kwoty
równowartoÊci pieni´˝nej przepadku przedmiotów
albo przepadek dotyczy przedmiotów okreÊlonych
w art. 29 pkt 4 lub które zosta∏y specjalnie przyspo-
sobione do pope∏nienia czynu zabronionego.

§ 4. Przedmioty obj´te przepadkiem przechodzà na
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa z chwilà uprawomocnienia
si´ orzeczenia.

§ 5.41) Sàd, orzekajàc przepadek przedmiotów,
w szczególnoÊci napojów alkoholowych, kosmetyków
lub produktów leczniczych, mo˝e zarzàdziç ich znisz-
czenie w ca∏oÊci albo w cz´Êci, je˝eli sprzeda˝ tych
przedmiotów jest niemo˝liwa, znacznie utrudniona
lub nieuzasadniona lub gdy przedmioty te nie odpo-
wiadajà warunkom dopuszczenia do obrotu w kraju
okreÊlonym w odr´bnych przepisach.

§ 6.41) Sàd, orzekajàc przepadek wyrobów tytonio-
wych, jednoczeÊnie zarzàdza ich zniszczenie.

§ 7.41) Koszty zniszczenia przedmiotów, których
przepadek orzeczono, ponosi sprawca czynu zabronio-
nego.

Art. 32. § 1.42) W razie niemo˝noÊci orzeczenia
w ca∏oÊci albo w cz´Êci przepadku, o którym mowa
w art. 29, gdy przedmiot zosta∏ zniszczony, zgubiony,
ukryty lub z innych przyczyn faktycznych lub praw-
nych nie mo˝e byç obj´ty w posiadanie, sàd orzeka
Êrodek karny Êciàgni´cia równowartoÊci pieni´˝nej
przepadku przedmiotów, chyba ˝e przepadek dotyczy
przedmiotów okreÊlonych w art. 29 pkt 4.

§ 2. Je˝eli równowartoÊci pieni´˝nej przepadku
przedmiotów nie mo˝na okreÊliç dok∏adnie, oznacza
si´ jà w przybli˝eniu.

§ 3. Je˝eli w pope∏nieniu przest´pstwa skarbowe-
go bra∏o udzia∏ kilka osób, odpowiadajà one solidar-
nie za uiszczenie równowartoÊci pieni´˝nej przepadku
przedmiotów.

§ 4.43) Przepis art. 31 § 4 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 33.44) § 1. Je˝eli sprawca osiàgnà∏ z pope∏nie-
nia przest´pstwa skarbowego, chocia˝by poÊrednio,
korzyÊç majàtkowà niepodlegajàcà przepadkowi
przedmiotów okreÊlonych w art. 29 pkt 1 lub 4, sàd
orzeka Êrodek karny przepadku tej korzyÊci. W razie
niemo˝noÊci orzeczenia Êrodka karnego przepadku ko-
rzyÊci majàtkowej orzeka si´ Êrodek karny Êciàgni´cia
jej równowartoÊci pieni´˝nej.

§ 2. W razie skazania za przest´pstwo skarbowe,
z którego pope∏nienia sprawca osiàgnà∏, chocia˝by
poÊrednio, korzyÊç majàtkowà du˝ej wartoÊci, uwa˝a
si´, ˝e mienie, które sprawca objà∏ we w∏adanie lub do
którego uzyska∏ jakikolwiek tytu∏ w czasie pope∏nienia
przest´pstwa skarbowego lub po jego pope∏nieniu, do
chwili wydania chocia˝by nieprawomocnego wyroku,
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35) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
36) Dodany przez art. 50 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 lipca

2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2002 r.;
uchylony przez art. 1 pkt 22 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

37) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

38) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

39) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

40) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
41) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
42) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
43) Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
44) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.



stanowi korzyÊç majàtkowà uzyskanà z pope∏nienia
przest´pstwa skarbowego, chyba ˝e sprawca lub inna
zainteresowana osoba przedstawi dowód przeciwny.

§ 3. Je˝eli okolicznoÊci sprawy wskazujà na du˝e
prawdopodobieƒstwo, ˝e sprawca, o którym mowa
w § 2, przeniós∏ na osob´ fizycznà, osob´ prawnà lub
jednostk´ organizacyjnà niemajàcà osobowoÊci praw-
nej, faktycznie lub pod jakimkolwiek tytu∏em praw-
nym, mienie stanowiàce korzyÊç majàtkowà uzyskanà
z pope∏nienia przest´pstwa skarbowego, uwa˝a si´, ˝e
rzeczy b´dàce w samoistnym posiadaniu tej osoby lub
jednostki oraz przys∏ugujàce jej prawa majàtkowe na-
le˝à do sprawcy, chyba ˝e zainteresowana osoba lub
jednostka organizacyjna przedstawi dowód zgodnego
z prawem ich uzyskania.

§ 4. Przepisy § 2 i 3 stosuje si´ tak˝e przy dokona-
niu zaj´cia stosownie do przepisu art. 131 § 4 przy za-
bezpieczeniu gro˝àcego przepadku korzyÊci majàtko-
wej oraz przy egzekucji tego Êrodka. Osoba lub jed-
nostka, której dotyczy domniemanie ustanowione
w § 3, mo˝e wystàpiç z powództwem przeciwko Skar-
bowi Paƒstwa o obalenie domniemania; do czasu
prawomocnego rozstrzygni´cia sprawy post´powanie
egzekucyjne ulega zawieszeniu.

§ 5. W razie wspó∏w∏asnoÊci orzeka si´ przepadek
udzia∏u nale˝àcego do sprawcy lub równowartoÊci
pieni´˝nej tego udzia∏u.

§ 6. Ârodka karnego przepadku korzyÊci majàtko-
wej lub Êciàgni´cia jej równowartoÊci pieni´˝nej nie
orzeka si´, je˝eli korzyÊç majàtkowa podlega zwrotowi
innemu uprawnionemu podmiotowi.

§ 7. Obj´ta przepadkiem korzyÊç majàtkowa lub
Êciàgni´cie jej równowartoÊci pieni´˝nej przechodzi
na w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa z chwilà uprawomocnie-
nia si´ wyroku, a w wypadku, o którym mowa w § 4
zdanie drugie, z chwilà uprawomocnienia si´ wyroku
oddalajàcego powództwo przeciwko Skarbowi Paƒ-
stwa.

Art. 34. § 1. Zakaz prowadzenia okreÊlonej dzia∏al-
noÊci gospodarczej oraz pozbawienie praw publicznych
mo˝na orzec tylko wtedy, gdy kodeks tak stanowi.

§ 2.45) Sàd mo˝e orzec Êrodek karny zakazu prowa-
dzenia okreÊlonej dzia∏alnoÊci gospodarczej w wypad-
kach okreÊlonych w art. 38 § 1 i 2 oraz w razie skaza-
nia sprawcy za przest´pstwo skarbowe okreÊlone
w art. 54 § 1, art. 55 § 1, art. 56 § 1, art. 59 § 1—3,
art. 63 § 1—3, art. 64 § 1, art. 65 § 1, art. 66 § 1, art. 67
§ 1 i 2, art. 68 § 1, art. 69 § 1—3, art. 70 § 1, 2 i 4, art. 72,
art. 73 § 1, art. 73a § 1, art. 74 § 1—3, art. 76 § 1, art. 77
§ 1, art. 78 § 1, art. 82 § 1, art. 83 § 1, art. 85 § 1 i 2,
art. 86 § 1 i 2, art. 87 § 1 i 2, art. 88 § 1 i 2, art. 89 § 1
i 2, art. 90 § 1 i 2, art. 91 § 1, art. 92 § 1, art. 93, art. 97
§ 1 i 2, art. 100 § 1, art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103
§ 1, art. 104 § 1, art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106j § 1,
art. 107 § 1—3, art. 107a § 1 oraz art. 110.

§ 3. Pozbawienie praw publicznych sàd mo˝e orzec
w wypadkach okreÊlonych w art. 38 § 1 i 2 w razie ska-
zania na kar´ pozbawienia wolnoÊci na czas nie krót-
szy od lat 3.

§ 4. Zakazy wymienione w art. 22 § 2 pkt 5 oraz po-
zbawienie praw publicznych orzeka si´ w latach, od
roku do lat 5.

Art. 35. W uzasadnionych wypadkach sàd mo˝e
orzec podanie wyroku do publicznej wiadomoÊci
w sposób przez siebie okreÊlony.

Art. 36.46) § 1. Stosujàc nadzwyczajne z∏agodzenie
kary, sàd mo˝e:

1) wymierzyç kar´ ograniczenia wolnoÊci, je˝eli prze-
st´pstwo skarbowe jest zagro˝one karà pozbawie-
nia wolnoÊci; przepis art. 26 § 2 stosuje si´;

2) odstàpiç od wymierzenia kary i orzec Êrodek karny
wymieniony w art. 22 § 2 pkt 2—6;

3) odstàpiç od wymierzenia Êrodka karnego, chocia˝-
by jego orzeczenie by∏o obowiàzkowe; przepis
art. 19 § 3 zdanie drugie stosuje si´.

§ 2. Je˝eli w zwiàzku z przest´pstwem skarbowym
nastàpi∏o uszczuplenie nale˝noÊci publicznoprawnej
i przed wydaniem wyroku wymagalna nale˝noÊç zo-
sta∏a w ca∏oÊci uiszczona, nadzwyczajne z∏agodzenie
kary mo˝e polegaç na orzeczeniu tylko kary grzywny
w wysokoÊci nieprzekraczajàcej po∏owy górnej granicy
ustawowego zagro˝enia przewidzianego za przypisane
przest´pstwo skarbowe, co nie stoi na przeszkodzie
orzeczeniu Êrodków karnych wymienionych w art. 22
§ 2 pkt 2—6, przewidzianych za to przest´pstwo.

§ 3. Sàd stosuje nadzwyczajne z∏agodzenie kary,
a nawet mo˝e warunkowo zawiesiç jej wykonanie
w stosunku do sprawcy wspó∏dzia∏ajàcego z innà oso-
bà lub osobami w pope∏nieniu przest´pstwa skarbo-
wego, je˝eli ujawni∏ przed organem post´powania
przygotowawczego wszystkie istotne informacje doty-
czàce tych osób oraz okolicznoÊci jego pope∏nienia.

§ 4. Przepisu § 3 nie stosuje si´, je˝eli sprawca:

1) wezwany do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ lub zeznaƒ, nie
potwierdzi∏ w post´powaniu w sprawie o przest´p-
stwo skarbowe ujawnionych przez siebie informa-
cji;

2) kierowa∏ wykonaniem ujawnionego przest´pstwa
skarbowego;

3) wykorzystujàc uzale˝nienie innej osoby od siebie,
poleci∏ jej wykonanie ujawnionego przest´pstwa
skarbowego;

4) nak∏ania∏ innà osob´ do pope∏nienia przest´pstwa
skarbowego w celu skierowania przeciwko niej po-
st´powania o ten czyn zabroniony.
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§ 5. Warunkowego zawieszenia wykonania kary,
o którym mowa w § 3, nie stosuje si´ tak˝e do spraw-
cy okreÊlonego w art. 37 § 1 pkt 2 i 5.

Art. 37. § 1.47) Sàd stosuje nadzwyczajne obostrze-
nie kary, je˝eli sprawca:

1) pope∏nia umyÊlnie przest´pstwo skarbowe, powo-
dujàc uszczuplenie nale˝noÊci publicznoprawnej
du˝ej wartoÊci albo pope∏nia umyÊlnie przest´p-
stwo skarbowe, a wartoÊç przedmiotu czynu za-
bronionego jest du˝a;

2) uczyni∏ sobie z pope∏niania przest´pstw skarbo-
wych sta∏e êród∏o dochodu;

3) pope∏nia dwa albo wi´cej przest´pstw skarbo-
wych, zanim zapad∏ pierwszy wyrok, chocia˝by nie-
prawomocny, co do któregokolwiek z nich i ka˝dy
z tych czynów wyczerpuje znamiona przest´pstwa
skarbowego okreÊlonego w tym samym przepisie,
a odst´py czasu pomi´dzy nimi nie sà d∏ugie;

4) skazany za umyÊlne przest´pstwo skarbowe na ka-
r´ pozbawienia wolnoÊci lub kar´ ograniczenia
wolnoÊci albo kar´ grzywny, w ciàgu 5 lat po od-
byciu co najmniej 6 miesi´cy kary pozbawienia
wolnoÊci lub 6 miesi´cy kary ograniczenia wolno-
Êci albo po uiszczeniu grzywny wynoszàcej co naj-
mniej 120 stawek dziennych pope∏nia umyÊlnie
przest´pstwo skarbowe tego samego rodzaju;

5) pope∏nia przest´pstwo skarbowe, dzia∏ajàc w zor-
ganizowanej grupie albo w zwiàzku majàcym na
celu pope∏nienie przest´pstwa skarbowego;

6) pope∏nia przest´pstwo skarbowe, u˝ywajàc prze-
mocy lub gro˝àc natychmiastowym jej u˝yciem
albo dzia∏ajàc wspólnie z innà osobà, która u˝ywa
przemocy lub grozi natychmiastowym jej u˝yciem;

7) przez nadu˝ycie stosunku zale˝noÊci lub wykorzy-
stanie krytycznego po∏o˝enia doprowadza innà
osob´ do pope∏nienia czynu zabronionego jako
przest´pstwo skarbowe.

§ 2.47) Przepisów § 1 pkt 1 i 3 nie stosuje si´, je˝eli
w zwiàzku z przest´pstwem skarbowym nastàpi∏o
uszczuplenie nale˝noÊci publicznoprawnej, a wymagal-
na nale˝noÊç zosta∏a w ca∏oÊci uiszczona przed zamk-
ni´ciem przewodu sàdowego w pierwszej instancji.

§ 3. Przepisu § 1 pkt 5 nie stosuje si´, je˝eli spraw-
ca odstàpi∏ od udzia∏u w zorganizowanej grupie lub
zwiàzku i ujawniajàc przed organem Êcigania istotne
okolicznoÊci zamierzonego przest´pstwa skarbowego,
zapobieg∏ jego pope∏nieniu.

§ 4. W wypadkach okreÊlonych w § 1 pkt 3 sàd
orzeka tylko jeden raz kar´ za wszystkie zbiegajàce si´
przest´pstwa skarbowe na podstawie przepisu, które-
go znamiona ka˝de z nich wyczerpuje, w granicach
okreÊlonych w art. 38 § 1 lub 2.

Art. 38. § 1.48) Stosujàc nadzwyczajne obostrzenie
kary, sàd wymierza kar´ pozbawienia wolnoÊci:

1) do 6 miesi´cy albo kar´ ograniczenia wolnoÊci, je-
˝eli przest´pstwo skarbowe jest zagro˝one tylko
karà grzywny do 360 stawek dziennych, co nie wy-
∏àcza wymierzenia tak˝e kary grzywny gro˝àcej za
to przest´pstwo;

2) do roku albo kar´ ograniczenia wolnoÊci, je˝eli
przest´pstwo skarbowe jest zagro˝one tylko karà
grzywny przekraczajàcà 360 stawek dziennych, co
nie wy∏àcza wymierzenia tak˝e kary grzywny gro-
˝àcej za to przest´pstwo;

3) przewidzianà za przypisane przest´pstwo skarbo-
we w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ 1 miesiàc do górnej
granicy ustawowego zagro˝enia zwi´kszonego
o po∏ow´, co nie wy∏àcza wymierzenia z takim sa-
mym obostrzeniem tak˝e kary grzywny gro˝àcej za
to przest´pstwo obok kary pozbawienia wolnoÊci.

§ 2.48) Stosujàc nadzwyczajne obostrzenie kary,
sàd wymierza kar´ pozbawienia wolnoÊci w wysoko-
Êci nie ni˝szej ni˝ 3 miesiàce do górnej granicy usta-
wowego zagro˝enia zwi´kszonego podwójnie, co nie
wy∏àcza wymierzenia w wysokoÊci do górnej granicy
ustawowego zagro˝enia zwi´kszonego o po∏ow´ tak˝e
kary grzywny gro˝àcej za to przest´pstwo, je˝eli
sprawca pope∏nia ten czyn zabroniony okreÊlony w:

1) art. 54 § 1, art. 55 § 1, art. 56 § 1, art. 63 § 1—3,
art. 65 § 1, art. 67 § 1, art. 70 § 1, 2 i 4, art. 73a § 1,
art. 76 § 1, art. 77 § 1, art. 78 § 1, art. 86 § 1 i 2,
art. 87 § 1 i 2, art. 90 § 1, art. 91 § 1 oraz art. 92 § 1,
a kwota uszczuplonej nale˝noÊci publicznopraw-
nej lub wartoÊç przedmiotu czynu zabronionego
jest wielka;

2) (uchylony).49)

§ 3. W wypadku okreÊlonym w § 1 pkt 1 lub 2 sto-
suje si´ odpowiednio przepis art. 26 § 2, a w wypadku
okreÊlonym w § 2 stosuje si´ odpowiednio przepis
art. 37 § 2 lub 3.

Art. 39. § 1.50) Sàd wymierza kar´ ∏àcznà w grani-
cach od najwy˝szej z kar wymierzonych za poszczegól-
ne przest´pstwa skarbowe do ich sumy, nie przekra-
czajàc jednak 1 080 stawek dziennych grzywny, 18 mie-
si´cy ograniczenia wolnoÊci albo 15 lat pozbawienia
wolnoÊci.

§ 2.51) W razie skazania za zbiegajàce si´ przest´p-
stwo skarbowe i przest´pstwo okreÊlone w innej usta-
wie karnej, sàd wymierza kar´ ∏àcznà na zasadach
okreÊlonych w niniejszym kodeksie; przepis art. 43 § 1
Kodeksu karnego stosuje si´ odpowiednio.

Dziennik Ustaw Nr 111 — 7618 — Poz. 765

———————
47) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
48) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
49) Przez art. 3 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
50) Oznaczenie § 1 nadane przez art. 1 pkt 30 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
51) Dodany przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.



Art. 40. § 1. Je˝eli sprawca w warunkach okreÊlo-
nych w art. 85 Kodeksu karnego pope∏nia dwa albo
wi´cej ciàgów przest´pstw skarbowych okreÊlonych
w art. 37 § 1 pkt 3 albo ciàg przest´pstw skarbowych
oraz przest´pstwo skarbowe, sàd orzeka kar´ ∏àcznà,
stosujàc odpowiednio przepisy Kodeksu karnego
o zbiegu przest´pstw oraz o ∏àczeniu kar i Êrodków
karnych.

§ 2. Je˝eli sprawca zosta∏ skazany dwoma albo
wi´cej orzeczeniami za przest´pstwa skarbowe nale-
˝àce do ciàgu przest´pstw skarbowych okreÊlonego
w art. 37 § 1 pkt 3, orzeczona w wyroku ∏àcznym kara
nie mo˝e przekroczyç górnych granic wymiaru okreÊ-
lonych w art. 38 § 1 lub 2.

§ 3. Kara ∏àczna ograniczenia wolnoÊci nie mo˝e
przekraczaç 18 miesi´cy, a kara ∏àczna grzywny nie
mo˝e przekraczaç 1 080 stawek dziennych. Przy okreÊ-
laniu na nowo stawki dziennej, sàd kieruje si´ wskaza-
niami okreÊlonymi w art. 23 § 3.

Art. 41. § 1.52) Warunkowe umorzenie post´powa-
nia karnego mo˝na zastosowaç do sprawcy przest´p-
stwa skarbowego, chyba ˝e przest´pstwo to pope∏nio-
no w warunkach okreÊlonych w art. 37 § 1 pkt 1—3,
5—7 lub w art. 38 § 2, z zastrze˝eniem art. 37 § 2 i 3
oraz art. 38 § 3.

§ 2.52) Umarzajàc warunkowo post´powanie karne
za przest´pstwo skarbowe, w zwiàzku z którym nastà-
pi∏o uszczuplenie nale˝noÊci publicznoprawnej i tej
wymagalnej nale˝noÊci nie uiszczono, sàd okreÊla tak-
˝e obowiàzek uiszczenia jej w ca∏oÊci w wyznaczonym
terminie.

§ 3. Sàd mo˝e tak˝e podjàç warunkowo umorzone
post´powanie karne, je˝eli sprawca w okresie próby
uchyla si´ od wykonania okreÊlonego obowiàzku uisz-
czenia nale˝noÊci publicznoprawnej.

§ 4. Przepisy § 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio w ra-
zie:

1) warunkowego zawieszenia wykonania kary;

2) warunkowego zwolnienia.

Art. 41a.53) § 1. Warunkowego zawieszenia wyko-
nania kary nie stosuje si´ tak˝e do sprawcy okreÊlone-
go w art. 37 § 1 pkt 2 i 5, chyba ˝e zachodzi wyjàtkowy
wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznoÊciami.

§ 2. W wypadku warunkowego zawieszenia wyko-
nania kary pozbawienia wolnoÊci wobec sprawcy
okreÊlonego w art. 37 § 1 pkt 2 i 5 okres próby wyno-
si od 3 do 5 lat, a dozór jest obowiàzkowy.

Art. 42.54) § 1. Je˝eli sprawca skazany za umyÊlne
przest´pstwo skarbowe na kar´ pozbawienia wolnoÊci
pope∏ni∏ w ciàgu 5 lat po odbyciu co najmniej roku tej

kary umyÊlnie przest´pstwo skarbowe tego samego
rodzaju, sàd mo˝e go warunkowo zwolniç po odbyciu
dwóch trzecich kary, jednak nie wczeÊniej ni˝ po
6 miesiàcach.

§ 2. Skazanego okreÊlonego w art. 37 § 1 pkt 2 i 5
mo˝na warunkowo zwolniç po odbyciu trzech czwar-
tych kary; warunkowe zwolnienie nie mo˝e nastàpiç
wczeÊniej ni˝ po roku.

§ 3. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do sumy
dwóch lub wi´cej niepodlegajàcych ∏àczeniu kar po-
zbawienia wolnoÊci, które skazany ma odbyç kolejno;
przepis § 1 stosuje si´, je˝eli chocia˝by jedno z prze-
st´pstw pope∏niono w okreÊlonych tam warunkach.

§ 4. Je˝eli skazanym jest osoba okreÊlona w § 2,
okres próby nie mo˝e byç krótszy ni˝ 3 lata.

Art. 43.54) § 1. Przepadek przedmiotów wymienio-
ny w art. 22 § 3 pkt 6 mo˝na orzec tytu∏em Êrodka za-
bezpieczajàcego, je˝eli:

1) sprawca dopuÊci∏ si´ czynu zabronionego w stanie
niepoczytalnoÊci;

2) spo∏eczna szkodliwoÊç czynu jest znikoma;

3) zastosowano warunkowe umorzenie post´powa-
nia karnego;

4) zachodzi okolicznoÊç wy∏àczajàca ukaranie spraw-
cy czynu zabronionego;

5) zastosowano art. 5 § 2.

§ 2. Przepisy o przepadku przedmiotów tytu∏em
Êrodka zabezpieczajàcego stosuje si´ odpowiednio
tak˝e w razie umorzenia post´powania wobec niewy-
krycia sprawcy.

§ 3. Przepis art. 31 § 4 stosuje si´ odpowiednio.

§ 4. Je˝eli sprawca dopuÊci∏ si´ czynu zabronione-
go w stanie niepoczytalnoÊci, sàd mo˝e orzec tytu∏em
Êrodka zabezpieczajàcego tak˝e zakaz prowadzenia
okreÊlonej dzia∏alnoÊci gospodarczej, wykonywania
okreÊlonego zawodu lub zajmowania okreÊlonego sta-
nowiska, gdy jest to konieczne ze wzgl´du na ochron´
porzàdku prawnego.

§ 5. Wymienione w § 4 zakazy orzeka si´ bez wy-
znaczenia terminu; sàd uchyla zakaz, je˝eli usta∏y przy-
czyny jego orzeczenia.

Art. 44. § 1.55) KaralnoÊç przest´pstwa skarbowe-
go ustaje, je˝eli od czasu jego pope∏nienia up∏yn´∏o
lat:

1) 5 — gdy czyn stanowi przest´pstwo skarbowe za-
gro˝one karà grzywny, karà ograniczenia wolnoÊci
lub karà pozbawienia wolnoÊci nieprzekraczajàcà
3 lat;
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2) 10 — gdy czyn stanowi przest´pstwo skarbowe za-
gro˝one karà pozbawienia wolnoÊci przekraczajà-
cà 3 lata.

§ 2.55) KaralnoÊç przest´pstwa skarbowego pole-
gajàcego na uszczupleniu lub nara˝eniu na uszczuple-
nie nale˝noÊci publicznoprawnej ustaje tak˝e wów-
czas, gdy nastàpi∏o przedawnienie tej nale˝noÊci.

§ 3. W wypadkach przewidzianych w § 1 lub § 2
bieg przedawnienia przest´pstwa skarbowego pole-
gajàcego na uszczupleniu lub nara˝eniu na uszczuple-
nie nale˝noÊci publicznoprawnej rozpoczyna si´ z koƒ-
cem roku, w którym up∏ynà∏ termin p∏atnoÊci tej nale˝-
noÊci. Je˝eli sprawca przest´pstwa skarbowego dopu-
Êci∏ si´ uszczuplenia lub nara˝enia na uszczuplenie na-
le˝noÊci celnej, bieg jego przedawnienia rozpoczyna
si´ z dniem, w którym powsta∏ d∏ug celny; je˝eli nie
jest mo˝liwe okreÊlenie dnia powstania d∏ugu celne-
go, bieg przedawnienia przest´pstwa skarbowego roz-
poczyna si´ z dniem najwczeÊniejszym, w którym ist-
nienie d∏ugu celnego zosta∏o ustalone.

§ 4. W wypadkach przewidzianych w § 1 lub § 2, je-
˝eli dokonanie przest´pstwa skarbowego zale˝y od
nastàpienia okreÊlonego w kodeksie skutku, bieg
przedawnienia rozpoczyna si´ od czasu, gdy skutek
nastàpi∏.

§ 5.56) Je˝eli w okresie przewidzianym w § 1 lub
§ 2 wszcz´to post´powanie przeciwko sprawcy, karal-
noÊç pope∏nionego przez niego przest´pstwa skarbo-
wego okreÊlonego w § 1 pkt 1 ustaje z up∏ywem 5 lat,
a przest´pstwa skarbowego okreÊlonego w § 1 pkt 2
— z up∏ywem 10 lat od zakoƒczenia tego okresu.

§ 6.56) W razie uchylenia prawomocnego orzecze-
nia przedawnienie biegnie od dnia wydania orzecze-
nia w tym przedmiocie, chyba ˝e karalnoÊç przest´p-
stwa skarbowego ju˝ usta∏a.

§ 7.57) Przedawnienie nie biegnie, je˝eli przepis
ustawy nie pozwala na wszcz´cie lub dalsze prowa-
dzenie post´powania w sprawie o przest´pstwo skar-
bowe.

Art. 45. § 1. Do przedawnienia wykonania Êrodków
karnych wymienionych w art. 22 § 2 pkt 2—7 stosuje
si´ odpowiednio art. 103 § 1 pkt 3 Kodeksu karnego.

§ 1a.58) Ârodków zabezpieczajàcych okreÊlonych
w art. 22 § 3 nie mo˝na wykonaç, je˝eli od uprawo-
mocnienia si´ orzeczenia up∏yn´∏o 10 lat.

§ 2. Do zatarcia skazania w odniesieniu do Êrod-
ków karnych wymienionych w art. 22 § 2 pkt 2—7 sto-
suje si´ odpowiednio art. 107 § 6 Kodeksu karnego.

Rozdzia∏ 4

Wykroczenia skarbowe

Art. 46. Do wykroczeƒ skarbowych nie majà zasto-
sowania przepisy cz´Êci ogólnej Kodeksu wykroczeƒ,
z zastrze˝eniem art. 186 § 5 niniejszego kodeksu.

Art. 47. § 1. Karà za wykroczenia skarbowe jest ka-
ra grzywny okreÊlona kwotowo.

§ 2. Ârodkami karnymi sà:

1) dobrowolne poddanie si´ odpowiedzialnoÊci;

2) przepadek przedmiotów;

3) Êciàgni´cie równowartoÊci pieni´˝nej przepadku
przedmiotów.

§ 3.59) Do Êrodka karnego Êciàgni´cia równo-
wartoÊci pieni´˝nej przepadku przedmiotów stosuje
si´ odpowiednio art. 31 § 4 i art. 32.

§ 4.60) Przepadek przedmiotów okreÊlony w § 2
pkt 2 mo˝na orzec tytu∏em Êrodka zabezpieczajàcego;
przepisy art. 31 § 1, art. 43 § 1 pkt 1, 2 i 4 oraz § 2 i 3
stosuje si´ odpowiednio. Przepadek przedmiotów ty-
tu∏em Êrodka zabezpieczajàcego mo˝na orzec tak˝e,
je˝eli na∏o˝ono kar´ grzywny w drodze mandatu kar-
nego.

Art. 48. § 1.61) Kara grzywny mo˝e byç wymierzo-
na w granicach od jednej dziesiàtej do dwudziesto-
krotnej wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia, chy-
ba ˝e kodeks stanowi inaczej.

§ 2.61) Mandatem karnym mo˝na na∏o˝yç kar´
grzywny w granicach nieprzekraczajàcych podwójnej
wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia.

§ 3.61) Wyrokiem nakazowym mo˝na wymierzyç
kar´ grzywny w granicach nieprzekraczajàcych dzie-
si´ciokrotnej wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia.

§ 4.61) Wymierzajàc kar´ grzywny lub nak∏adajàc jà
mandatem karnym, uwzgl´dnia si´ tak˝e stosunki ma-
jàtkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i mo˝-
liwoÊci zarobkowe.

§ 5. W razie zatrzymania osoby podejrzanej
o pope∏nienie wykroczenia skarbowego, zgodnie
z art. 244—248 Kodeksu post´powania karnego, na
poczet orzeczonej kary grzywny sàd zalicza okres rze-
czywistego pozbawienia wolnoÊci, zaokràglajàc do
pe∏nego dnia, przy czym jeden dzieƒ rzeczywistego
pozbawienia wolnoÊci jest równowa˝ny karze grzyw-
ny w wysokoÊci od jednej pi´çsetnej do jednej pi´ç-
dziesiàtej górnej granicy ustawowego zagro˝enia karà
grzywny.
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Art. 49. § 1.62) Do przepadku przedmiotów stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 29, art. 30 § 1 i 6 oraz
art. 31, przy czym nie obejmuje on Êrodka przewozo-
wego stanowiàcego przedmiot okreÊlony w art. 29
pkt 2, chyba ˝e zosta∏ on specjalnie przysposobiony
do pope∏nienia czynu zabronionego jako przest´p-
stwo skarbowe, wykroczenie skarbowe, przest´pstwo
lub wykroczenie.

§ 2.62) W wypadkach okreÊlonych w art. 54 § 3,
art. 55 § 3, art. 58 § 4, art. 59 § 4, art. 63 § 5, art. 64 § 2,
art. 66 § 2, art. 67 § 4, art. 68 § 2 i 3, art. 70 § 5, art. 73
§ 2 oraz art. 73a § 3, art. 86 § 4, art. 87 § 4, art. 88 § 3,
art. 89 § 3, art. 90 § 3 przepadek obejmuje przedmioty
okreÊlone w § 1.

§ 2a.63) W wypadkach okreÊlonych w art. 86 § 4,
art. 87 § 4, art. 88 § 3, art. 89 § 3, art. 90 § 3 oraz
w art. 91 § 4 w zwiàzku z art. 91 § 1 orzeka si´ przepa-
dek przedmiotów wymienionych w art. 29 pkt 1 lub 2,
a tak˝e mo˝na orzec przepadek przedmiotów wymie-
nionych w art. 29 pkt 3.

§ 3. W wypadku okreÊlonym w art. 65 § 4 i art. 91
§ 4 mo˝na orzec przepadek przedmiotów wymienio-
nych w § 1, je˝eli czyn zabroniony zosta∏ pope∏niony
umyÊlnie.

§ 4.64) W wypadku okreÊlonym w art. 106d § 2
orzeka si´ przepadek wartoÊci dewizowych lub krajo-
wych Êrodków p∏atniczych, a tak˝e mo˝na orzec prze-
padek innych przedmiotów okreÊlonych w § 1.

§ 5.65) W wypadkach okreÊlonych w art. 107 § 4
oraz w art. 107a § 2 stosuje si´ odpowiednio przepis
art. 30 § 5.

Art. 50.66) § 1. Je˝eli jednoczeÊnie orzeka si´ o uka-
raniu za dwa albo wi´cej wykroczeƒ skarbowych, sàd
wymierza ∏àcznie kar´ grzywny w wysokoÊci do gór-
nej granicy ustawowego zagro˝enia zwi´kszonego
o po∏ow´, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu tak˝e
innych Êrodków za pozostajàce w zbiegu wykroczenia.

§ 2. W razie ukarania za dwa albo wi´cej wykro-
czeƒ skarbowych pope∏nionych przed wydaniem
pierwszego orzeczenia, wykonaniu podlega najsurow-
sza kara; wykonaniu podlegajà tak˝e inne Êrodki orze-
czone w ka˝dym z orzeczeƒ.

Art. 51.66) § 1. KaralnoÊç wykroczenia skarbowego
ustaje, je˝eli od czasu jego pope∏nienia up∏ynà∏ rok.
Przepisy art. 44 § 2—4 i 6—7 stosuje si´ odpowiednio.

§ 2. Je˝eli w okresie przewidzianym w § 1 wszcz´-
to post´powanie przeciwko sprawcy, karalnoÊç pope∏-
nionego przez niego wykroczenia skarbowego ustaje
z up∏ywem 2 lat od zakoƒczenia tego okresu.

§ 3. Orzeczona kara lub Êrodek karny wymieniony
w art. 47 § 2 pkt 2 i 3 nie podlega wykonaniu, je˝eli od
daty uprawomocnienia si´ orzeczenia up∏yn´∏y 3 lata.

§ 4. Ârodka zabezpieczajàcego okreÊlonego w art. 47
§ 3 nie mo˝na wykonaç, je˝eli od uprawomocnienia si´
orzeczenia up∏yn´∏y 3 lata.

Art. 52. § 1. Orzeczenie kary lub Êrodka karnego
wymienionego w art. 47 § 2 pkt 2 i 3 uwa˝a si´ za nie-
by∏e z up∏ywem 2 lat od wykonania, darowania albo
przedawnienia ich wykonania, chyba ˝e kodeks stano-
wi inaczej.

§ 2. W razie odstàpienia od wymierzenia kary lub
Êrodka karnego, zatarcie skazania nast´puje z up∏y-
wem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

§ 3.67) Je˝eli ukarany po rozpocz´ciu, lecz przed
up∏ywem okresu przewidzianego w § 1 ponownie po-
pe∏ni∏ przest´pstwo skarbowe, wykroczenie skarbowe,
przest´pstwo lub wykroczenie, za które orzeczono ka-
r´ lub Êrodek karny, wymieniony w art. 22 § 2
pkt 2—7 i 8 lit. b lub w art. 47 § 2 pkt 2 i 3, lub w razie
odstàpienia od ich wymierzenia, dopuszczalne jest
tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazaƒ.

§ 4.67) Na∏o˝enie kary grzywny w drodze mandatu
karnego uwa˝a si´ za nieby∏e z up∏ywem roku od uisz-
czenia lub Êciàgni´cia tej grzywny albo od przedaw-
nienia jej wykonania.

Rozdzia∏ 5

ObjaÊnienie wyra˝eƒ ustawowych

Art. 53. § 1.68) Czyn zabroniony jest to zachowanie
o znamionach okreÊlonych w kodeksie, chocia˝by nie
stanowi∏o ono przest´pstwa skarbowego lub wykro-
czenia skarbowego. OkreÊlenie czynu zabronionego
jako przest´pstwa skarbowego lub wykroczenia skar-
bowego mo˝e nastàpiç tylko w niniejszym kodeksie.

§ 2. Przest´pstwo skarbowe jest to czyn zabronio-
ny przez kodeks pod groêbà kary grzywny w stawkach
dziennych, kary ograniczenia wolnoÊci lub kary pozba-
wienia wolnoÊci.

§ 3.69) Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabro-
niony przez kodeks pod groêbà kary grzywny okreÊlo-
nej kwotowo, je˝eli kwota uszczuplonej lub nara˝onej
na uszczuplenie nale˝noÊci publicznoprawnej albo
wartoÊç przedmiotu czynu nie przekracza pi´ciokrot-
nej wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia w czasie
jego pope∏nienia. Wykroczeniem skarbowym jest tak-
˝e inny czyn zabroniony, je˝eli kodeks tak stanowi.
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62) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
63) Dodany przez art. 1 pkt 38 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
64) Uchylony przez art. 50 pkt 4 ustawy wymienionej jako

pierwsza w odnoÊniku 36; dodany przez art. 1 pkt 38
lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1; w brzmieniu
ustalonym przez art. 3 pkt 5 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 3.

65) Dodany przez art. 1 pkt 38 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

66) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
67) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
68) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
69) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.



§ 4.69) Minimalne wynagrodzenie jest to wynagro-
dzenie za prac´ ustalone na podstawie ustawy z dnia
10 paêdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prac´ (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240,
poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

§ 5. Zagro˝enie karne jest to zagro˝enie karà prze-
widziane w odpowiednim przepisie tytu∏u I dzia∏u II —
Cz´Êç szczególna, okreÊlajàcym dany typ przest´p-
stwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

§ 6. Ustawowy próg, o którym mowa w tytule I
w dziale II — Cz´Êç szczególna, jest to wysokoÊç kwo-
ty okreÊlonej w § 3 zdanie pierwsze.

§ 7. Przy ocenie stopnia spo∏ecznej szkodliwoÊci
czynu zabronionego bierze si´ pod uwag´ rodzaj
i charakter zagro˝onego lub naruszonego dobra, wag´
naruszonego przez sprawc´ obowiàzku finansowego,
wysokoÊç uszczuplonej lub nara˝onej na uszczuplenie
nale˝noÊci publicznoprawnej, sposób i okolicznoÊci
pope∏nienia czynu zabronionego, jak równie˝ postaç
zamiaru, motywacj´ sprawcy, rodzaj naruszonej regu-
∏y ostro˝noÊci i stopieƒ jej naruszenia.

§ 8. W rozumieniu kodeksu wypadek mniejszej wa-
gi jest to czyn zabroniony jako wykroczenie skarbowe,
które w konkretnej sprawie, ze wzgl´du na jej szcze-
gólne okolicznoÊci — zarówno przedmiotowe, jak
i podmiotowe — zawiera niski stopieƒ spo∏ecznej
szkodliwoÊci czynu, w szczególnoÊci gdy uszczuplona
lub nara˝ona na uszczuplenie nale˝noÊç publiczno-
prawna nie przekracza ustawowego progu z § 6, a spo-
sób i okolicznoÊci pope∏nienia czynu zabronionego nie
wskazujà na ra˝àce lekcewa˝enie przez sprawc´ po-
rzàdku finansowoprawnego lub regu∏ ostro˝noÊci wy-
maganych w danych okolicznoÊciach, albo sprawca
dopuszczajàcy si´ czynu zabronionego, którego przed-
miot nie przekracza kwoty ma∏ej wartoÊci, czyni to
z pobudek zas∏ugujàcych na uwzgl´dnienie.

§ 9. W rozumieniu kodeksu zasada terytorialnoÊci,
o której mowa w art. 3 § 2, obejmuje równie˝ znajdu-
jàcà si´ poza morzem terytorialnym wy∏àcznà stref´
ekonomicznà, w której Rzeczpospolita Polska na pod-
stawie prawa wewn´trznego i zgodnie z prawem mi´-
dzynarodowym wykonuje prawa odnoszàce si´ do ba-
dania i eksploatacji dna morskiego i jego podglebia
oraz ich zasobów naturalnych.

§ 10. Za statek wodny uwa˝a si´ tak˝e sta∏à platfor-
m´ umieszczonà na szelfie kontynentalnym.

§ 11. Przest´pstwo skarbowe skierowane przeciw-
ko istotnym interesom finansowym paƒstwa polskie-
go, o którym mowa w art. 3 § 3, jest to takie przest´p-
stwo skarbowe, które zagra˝a Skarbowi Paƒstwa po-
wstaniem uszczerbku finansowego w wysokoÊci co
najmniej dziesi´ciokrotnoÊci wielkiej wartoÊci.

§ 12. Przest´pstwa skarbowe tego samego rodzaju
sà to przest´pstwa skarbowe okreÊlone w tym samym
rozdziale kodeksu; przest´pstwa skarbowe z u˝yciem
przemocy lub groêby jej u˝ycia uwa˝a si´ za przest´p-
stwa skarbowe tego samego rodzaju.

§ 13.70) KorzyÊcià majàtkowà lub osobistà jest ko-
rzyÊç zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego.

§ 14.70) Ma∏a wartoÊç jest to wartoÊç, która w czasie
pope∏nienia czynu zabronionego nie przekracza dwu-
stukrotnej wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia.

§ 15.70) Du˝a wartoÊç jest to wartoÊç, która w cza-
sie pope∏nienia czynu zabronionego przekracza pi´ç-
setkrotnà wysokoÊç minimalnego wynagrodzenia.

§ 16.70) Wielka wartoÊç jest to wartoÊç, która w cza-
sie pope∏nienia czynu zabronionego przekracza tysiàc-
krotnà wysokoÊç minimalnego wynagrodzenia.

§ 17.70) Je˝eli kodeks nie stanowi inaczej, jako war-
toÊç przedmiotu czynu zabronionego przyjmuje si´ je-
go wartoÊç rynkowà, ustalonà wed∏ug przeci´tnej ce-
ny rynkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a w razie braku tych danych — na podstawie oszaco-
wania. O wartoÊci rozstrzyga czas pope∏nienia czynu
zabronionego, a gdy nie mo˝na go ustaliç — czas jego
ujawnienia, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.

§ 18. W rozumieniu kodeksu Êrodek przewozowy
jest to przedmiot u˝ywany do przewozu osób lub to-
warów, w szczególnoÊci: pojazd drogowy, szynowy
Êrodek transportu, przyczepa, naczepa, jednostka p∏y-
wajàca oraz statek powietrzny.

§ 19. M∏odociany jest to osoba, która w czasie po-
pe∏nienia czynu zabronionego nie ukoƒczy∏a 21 lat
i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat.

§ 20.71) Dokument jest to ka˝dy przedmiot lub inny
zapisany noÊnik informacji, z którym jest zwiàzane
okreÊlone prawo, albo który ze wzgl´du na zawartà
w nim treÊç stanowi dowód prawa, stosunku prawne-
go lub okolicznoÊci majàcej znaczenie prawne.

§ 21.71) Ksi´gami sà:

1) ksi´gi rachunkowe;

2) podatkowa ksi´ga przychodów i rozchodów;

3) ewidencja;

4) rejestr;

5) inne podobne urzàdzenia ewidencyjne, do których
prowadzenia zobowiàzuje ustawa, a w szczegól-
noÊci zapisy kasy rejestrujàcej.

§ 22. Ksi´ga nierzetelna jest to ksi´ga prowadzona
niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

§ 23. Ksi´ga wadliwa jest to ksi´ga prowadzona
niezgodnie z przepisem prawa.

§ 24.72) Wyrób akcyzowy jest to wyrób okreÊlony
w dziale IV ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku
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70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
71) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 lit. d ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
72) W brzmieniu ustalonym przez art. 119 pkt 1 ustawy

z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
Nr 29, poz. 257), który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r.



akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z póên. zm.72a)), a tak-
˝e wyrób obj´ty szczególnym nadzorem podatkowym
na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie
Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z póên. zm.73)).

§ 25.72) Znak akcyzy jest to znak s∏u˝àcy do ozna-
czania wyrobów akcyzowych lub opakowaƒ jednost-
kowych wyrobów akcyzowych podlegajàcych obo-
wiàzkowi oznaczania, majàcy w szczególnoÊci postaç
banderol, znaków cechowych lub odcisków piecz´ci.

§ 26. W rozumieniu kodeksu nale˝noÊç publiczno-
prawna jest to nale˝noÊç paƒstwowa lub samorzàdo-
wa, b´dàca przedmiotem przest´pstwa skarbowego
lub wykroczenia skarbowego; nale˝noÊcià paƒstwowà
jest podatek stanowiàcy dochód bud˝etu paƒstwa, na-
le˝noÊç z tytu∏u rozliczenia udzielonej dotacji lub sub-
wencji lub nale˝noÊç celna, a nale˝noÊcià samorzàdo-
wà — podatek stanowiàcy dochód jednostki samorzà-
du terytorialnego lub nale˝noÊç z tytu∏u rozliczenia
udzielonej dotacji lub subwencji.

§ 26a.74) W rozumieniu kodeksu nale˝noÊcià
publicznoprawnà, w tym podatkiem, jest tak˝e nale˝-
noÊç stanowiàca przychód bud˝etu ogólnego Wspól-
not Europejskich lub bud˝etu zarzàdzanego przez
Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu, w rozumie-
niu wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà przepisów prawa
Unii Europejskiej, b´dàca przedmiotem przest´pstwa
skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

§ 27. Nale˝noÊç publicznoprawna uszczuplona czy-
nem zabronionym jest to wyra˝ona liczbowo kwota
pieni´˝na, od której uiszczenia lub zadeklarowania
uiszczenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci osoba zobowiàzana
uchyli∏a si´ i w rzeczywistoÊci ten uszczerbek finan-
sowy nastàpi∏.

§ 28. Nara˝enie na uszczuplenie nale˝noÊci
publicznoprawnej czynem zabronionym jest to spo-
wodowanie konkretnego niebezpieczeƒstwa takiego
uszczuplenia — co oznacza, ˝e zaistnienie uszczerbku
finansowego jest wysoce prawdopodobne, choç nie
musi nastàpiç.

§ 29.75) Przepisy § 27 i 28 stosuje si´ odpowiednio
do nast´pujàcych okreÊleƒ: „kwota niewp∏aconego
podatku”, „nienale˝ny zwrot nale˝noÊci celnej lub
umorzenie nale˝noÊci celnej nale˝nej do zap∏acenia”,
„nienale˝ny zwrot nale˝noÊci podatkowej”, „nie po-
biera podatku”, „nie wp∏aca w terminie podatku”,
„pobrany podatek”, „pobranego podatku nie wp∏a-
ca”, „podatek” oraz „wyp∏ata lub pobranie nienale˝-
nej, nadmiernej lub wykorzystanej niezgodnie z prze-
znaczeniem dotacji lub subwencji”.

§ 30.75) U˝yte w rozdziale 6 kodeksu okreÊlenia,
a w szczególnoÊci: „czynnoÊci sprawdzajàce”, „dekla-
racja”, „informacja podatkowa”, „inkasent”, „kontrola
podatkowa”, „obowiàzek podatkowy”, „podatek”,
„podatnik”, „p∏atnik”, „zwrot podatku”, majà znacze-
nie nadane im w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z póên. zm.76)), z tym ˝e okreÊlenie „podatek” oznacza
równie˝ zaliczk´ na podatek, rat´ podatku, a tak˝e op∏a-
ty oraz inne niepodatkowe nale˝noÊci bud˝etu paƒ-
stwa o podobnym charakterze daninowym; okreÊlenie
„podatnik” oznacza równie˝ osob´ zobowiàzanà do
uiszczenia op∏at oraz niepodatkowych nale˝noÊci bu-
d˝etu paƒstwa o podobnym charakterze daninowym.

§ 30a.77) U˝yte w rozdziale 6 kodeksu okreÊlenie
„podatnik” oznacza równie˝ podmiot zobowiàzany do
uiszczenia nale˝noÊci, o których mowa w § 26a.

§ 30b.78) U˝yte w rozdziale 6 kodeksu okreÊlenie
„poÊredni odbiorca” ma znaczenie nadane w ustawie
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176,
z póên. zm.79)).
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72a) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341
i Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 666.

73) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25,
poz. 162, Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589.

74) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

75) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 lit. e ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
76) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635.

77) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

78) Dodany przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 93, poz. 894), który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 lipca
2005 r.

79) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117,
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363
i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365
i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468,
Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538,
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107,
poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183,
poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657
i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219 i Nr 99,
poz. 658.



§ 30c.80) U˝yte w rozdziale 6 kodeksu okreÊlenie
„informacja podsumowujàca” ma znaczenie nadane
mu w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm.81)).

§ 31. Kontrola skarbowa jest to kontrola okreÊlona
w ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbo-
wej.

§ 31a.82) CzynnoÊci kontrolne w zakresie szczegól-
nego nadzoru podatkowego sà to czynnoÊci okreÊlone
w ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie Celnej.

§ 32.83) U˝yte w rozdziale 7 kodeksu okreÊlenia,
a w szczególnoÊci: „dozór celny”, „kontrola celna”,
„magazyn czasowego sk∏adowania”, „odprawa czaso-
wa”, „organ celny”, „pozwolenie”, „przedstawienie
towaru organowi celnemu”, „sk∏ad celny”, „sk∏ad
wolnoc∏owy”, „stawka celna”, „wolny obszar celny”,
„zamkni´cie celne”, „zg∏oszenie celne”, majà znacze-
nie nadane im w rozporzàdzeniu Rady (EWG)
nr 2913/92 z dnia 12 paêdziernika 1992 r. ustanawiajà-
cym Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302
z 19.10.1992), ostatnio zmienionym aktem dotyczàcym
warunków przystàpienia Republiki Czeskiej, Republiki
Estoƒskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki ¸otew-
skiej, Republiki Litewskiej, Republiki W´gierskiej, Re-
publiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki S∏o-
wenii i Republiki S∏owackiej oraz dostosowaƒ w trak-
tatach stanowiàcych podstaw´ Unii Europejskiej
(Dz. Urz. UE L 236 z 23.9.2003) oraz w rozporzàdzeniu
Komisji (EWG) nr 2454/93/EWG z dnia 2 lipca 1993 r.
ustanawiajàcym przepisy w celu wykonania rozporzà-
dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiajàcego
Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253
z 11.10.1993), ostatnio zmienionym rozporzàdzeniem
nr 1335/2003/WE z dnia 25 lipca 2003 r. zmieniajàcym
rozporzàdzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiajàce prze-
pisy w celu wykonania rozporzàdzenia Rady (EWG)
nr 2913/92 ustanawiajàcego Wspólnotowy Kodeks
Celny (Dz. Urz. UE L 187 z 26.7.2003). OkreÊlenie „na-
le˝noÊç celna” oznacza odpowiednio „nale˝noÊci
przywozowe” i „nale˝noÊci wywozowe” w rozumieniu
Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

§ 33.84) U˝yte w rozdziale 7 kodeksu okreÊlenie
„reglamentacja pozataryfowa” oznacza odpowiednio

Êrodki polityki handlowej ustanowione przez Wspól-
not´ Europejskà w ramach wspólnej polityki handlo-
wej postanowieniami wspólnotowymi stosowanymi
w odniesieniu do ograniczenia Êwiadczenia us∏ug,
wywozu lub przywozu towarów, takie jak Êrodki nad-
zoru lub ochrony, ograniczenia iloÊciowe i zakazy
przywozu oraz wywozu, a tak˝e Êrodki administrowa-
nia obrotem towarami lub us∏ugami z zagranicà, usta-
nowione przez w∏aÊciwy organ administracji paƒ-
stwowej.

§ 33a.85) Je˝eli przedmiotem czynu zabronionego
okreÊlonego w rozdziale 7 kodeksu jest towar wpro-
wadzany na obszar celny Wspólnoty, przez wartoÊç
przedmiotu czynu zabronionego rozumie si´ wartoÊç
celnà towaru.

§ 34.86) U˝yte w rozdziale 8 kodeksu okreÊlenia,
a w szczególnoÊci: „dzia∏alnoÊç kantorowa”, „indywi-
dualne zezwolenie dewizowe”, „jednostki uczestnic-
twa w funduszu zbiorowego inwestowania”, „kon-
trola”, „kraj”, „kraje trzecie”, „krajowe Êrodki p∏atni-
cze”, „nierezydent”, „nierezydent z kraju trzeciego”,
„obrót dewizowy”, „obrót dewizowy z zagranicà”,
„papiery wartoÊciowe”, „rezydent”, „uprawniony
bank”, „wartoÊci dewizowe”, „waluta polska”, „walu-
ta wymienialna”, „zagraniczne Êrodki p∏atnicze”, „ze-
zwolenie dewizowe”, majà znaczenie nadane im
w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe
(Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z póên. zm.87)).

§ 35.86) U˝yte w rozdziale 9 kodeksu okreÊlenia,
a w szczególnoÊci: „gra bingo fantowe”, „gra loso-
wa”, „gra na automacie”, „gra na automacie o niskich
wygranych”, „loteria audioteksowa”, „loteria fanto-
wa”, „loteria promocyjna”, „zak∏ady wzajemne”, „ze-
zwolenie”, majà znaczenie nadane im w ustawie
z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z póên. zm.88)).

§ 36. ˚o∏nierz jest to osoba, która pe∏ni czynnà
s∏u˝b´ wojskowà; przepisy Kodeksu karnego skarbo-
wego dotyczàce ˝o∏nierzy stosuje si´ odpowiednio
tak˝e do ˝o∏nierzy si∏ zbrojnych paƒstw obcych prze-
bywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz cz∏onków ich personelu cywilnego, je˝eli ich prze-
st´pstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe pozo-
stajà w zwiàzku z pe∏nieniem obowiàzków s∏u˝bo-
wych.

Dziennik Ustaw Nr 111 — 7624 — Poz. 765

———————
80) Dodany przez art. 1 pkt 41 lit. f ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
81) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143,
poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 143,
poz. 1028 i 1029.

82) Dodany przez art. 1 pkt 41 lit. g ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

83) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 19 marca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce usta-
w´ — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 623), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.

84) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 ustawy z dnia
10 marca 2006 r. o administrowaniu obrotem us∏ugo-
wym z zagranicà (Dz. U. Nr 79, poz. 546), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 30 lipca 2006 r.

———————
85) Dodany przez art. 21 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 83.
86) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 lit. h ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
87) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870
i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz
z 2007 r. Nr 61, poz. 410.

88) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2007 r. Nr 50,
poz. 331.



§ 37.89) Finansowy organ post´powania przygoto-
wawczego jest to:

1) urzàd skarbowy;

2) inspektor kontroli skarbowej;

3) urzàd celny.

§ 38.89) Niefinansowy organ post´powania przygo-
towawczego jest to:

1) Stra˝ Graniczna;

2) Policja;

3) Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego;

4) ˚andarmeria Wojskowa;

5)90) Centralne Biuro Antykorupcyjne.

§ 39.89) Organ nadrz´dny nad finansowym orga-
nem post´powania przygotowawczego jest to:

1) miejscowo w∏aÊciwa izba celna — w sprawach na-
le˝àcych do w∏aÊciwoÊci urz´du celnego;

2) miejscowo w∏aÊciwa izba skarbowa — w spra-
wach nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci urz´du skarbo-
wego, a je˝eli post´powanie przygotowawcze pro-
wadzi inspektor kontroli skarbowej — Generalny
Inspektor Kontroli Skarbowej;

3) minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, je˝eli postanowienie lub zarzàdzenie wyda∏
finansowy organ nadrz´dny okreÊlony w pkt 1 i 2.

§ 39a.91) Organem nadrz´dnym nad niefinan-
sowymi organami post´powania przygotowawczego
okreÊlonymi w § 38 pkt 1—3 jest prokurator, a nad
niefinansowym organem post´powania przygoto-
wawczego okreÊlonym w § 38 pkt 4 — prokurator
wojskowy.

§ 40. Podmiot pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci
posi∏kowej jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niemajàca osobowoÊci praw-
nej, którà organ prowadzàcy post´powanie w sprawie
o przest´pstwo skarbowe wezwa∏ do udzia∏u w tym
charakterze.

§ 41. Interwenient jest to podmiot, który, nie b´dàc
podejrzanym lub oskar˝onym w post´powaniu
w sprawie o przest´pstwo skarbowe lub wykroczenie
skarbowe, zg∏osi∏ w tym post´powaniu roszczenie do
przedmiotów podlegajàcych przepadkowi.

DZIA¸ II

Cz´Êç szczególna

Rozdzia∏ 6

Przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
przeciwko obowiàzkom podatkowym

i rozliczeniom z tytu∏u dotacji lub subwencji

Art. 54. § 1.92) Podatnik, który uchylajàc si´ od opo-
datkowania, nie ujawnia w∏aÊciwemu organowi przed-
miotu lub podstawy opodatkowania lub nie sk∏ada de-
klaracji, przez co nara˝a podatek na uszczuplenie,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolnoÊci, albo obu tym
karom ∏àcznie.

§ 2. Je˝eli kwota podatku nara˝onego na uszczup-
lenie jest ma∏ej wartoÊci, sprawca czynu zabronione-
go okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Je˝eli kwota podatku nara˝onego na uszczup-
lenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czy-
nu zabronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 55. § 1.93) Podatnik, który w celu zatajenia pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na w∏asny rachu-
nek lub rzeczywistych rozmiarów tej dzia∏alnoÊci, po-
s∏uguje si´ imieniem i nazwiskiem, nazwà lub firmà in-
nego podmiotu i przez to nara˝a podatek na uszczup-
lenie,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3, albo obu
tym karom ∏àcznie.

§ 2. Je˝eli kwota podatku nara˝onego na uszczup-
lenie jest ma∏ej wartoÊci, sprawca czynu zabronione-
go okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Je˝eli kwota podatku nara˝onego na uszczup-
lenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czy-
nu zabronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 56. § 1.94) Podatnik, który sk∏adajàc organowi
podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub
p∏atnikowi deklaracj´ lub oÊwiadczenie, podaje nie-
prawd´ lub zataja prawd´ albo nie dope∏nia obowiàz-
ku zawiadomienia o zmianie obj´tych nimi danych,
przez co nara˝a podatek na uszczuplenie,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolnoÊci, albo obu tym
karom ∏àcznie.

Dziennik Ustaw Nr 111 — 7625 — Poz. 765

———————
89) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 lit. i ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
90) Dodany przez art. 188 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca

2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U.
Nr 104, poz. 708), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 24 lipca
2006 r.

91) Dodany przez art. 1 pkt 41 lit. j ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

———————
92) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
93) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 43 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
94) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.



§ 2. Je˝eli kwota podatku nara˝onego na uszczup-
lenie jest ma∏ej wartoÊci, sprawca czynu zabronione-
go okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Je˝eli kwota podatku nara˝onego na uszczup-
lenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czy-
nu zabronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 4. Karze okreÊlonej w § 3 podlega tak˝e ten po-
datnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podsta-
wy opodatkowania nie sk∏ada w terminie organowi
podatkowemu lub p∏atnikowi deklaracji lub oÊwiad-
czenia.

Art. 57. § 1. Podatnik, który uporczywie nie wp∏aca
w terminie podatku,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 2.95) Sàd mo˝e odstàpiç od wymierzenia kary, je-
˝eli przed wszcz´ciem post´powania w sprawie o wy-
kroczenie skarbowe okreÊlone w § 1 wp∏acono w ca∏o-
Êci nale˝ny podatek na rzecz w∏aÊciwego organu.

Art. 58. (uchylony).96)

Art. 59. (uchylony).96)

Art. 60. § 1. Kto wbrew obowiàzkowi nie prowadzi
ksi´gi,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 2.97) Kto wbrew obowiàzkowi nie przechowuje
ksi´gi w miejscu wykonywania dzia∏alnoÊci lub
w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego sie-
dziba, przedstawicielstwo lub oddzia∏, a je˝eli prowa-
dzenie ksi´gi zosta∏o zlecone biuru rachunkowemu
lub innemu uprawnionemu podmiotowi — w miejscu
okreÊlonym w umowie z biurem rachunkowym lub
w miejscu wskazanym przez kierownika jednostki,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 3.97) Karze okreÊlonej w § 2 podlega tak˝e ten po-
datnik lub p∏atnik, który nie zawiadamia w terminie
w∏aÊciwego organu o prowadzeniu ksi´gi przez dorad-
c´ podatkowego, lub inny podmiot upowa˝niony do
prowadzenia ksiàg w jego imieniu i na jego rzecz.

§ 4.97) W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu
zabronionego okreÊlonego w § 1—3

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 61. § 1. Kto nierzetelnie prowadzi ksi´g´,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu za-
bronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 3. Karze okreÊlonej w § 2 podlega tak˝e ten, kto
wadliwie prowadzi ksi´g´.

Art. 62. § 1.98) Kto wbrew obowiàzkowi nie wysta-
wia faktury lub rachunku za wykonanie Êwiadczenia,
wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wy-
dania,

podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

§ 2. Kto faktur´ lub rachunek, okreÊlone w § 1, wy-
stawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem
pos∏uguje si´,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 3.99) Karze okreÊlonej w § 1 podlega tak˝e ten,
kto wbrew obowiàzkowi nie przechowuje wystawionej
lub otrzymanej faktury lub rachunku, bàdê dowodu za-
kupu towarów.

§ 4. Karze okreÊlonej w § 1 podlega tak˝e ten, kto
wbrew przepisom ustawy dokona sprzeda˝y z pomini´-
ciem kasy rejestrujàcej albo nie wyda dokumentu z ka-
sy rejestrujàcej, stwierdzajàcego dokonanie sprzeda˝y.

§ 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu za-
bronionego okreÊlonego w § 1—4

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 63.100) § 1. Kto wbrew przepisom ustawy wy-
daje wyroby akcyzowe lub opakowania z tymi wyro-
bami, w stosunku do których zakoƒczono procedur´
zawieszenia poboru akcyzy, bez ich uprzedniego ozna-
czenia znakami akcyzy, podlega karze grzywny
do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wol-
noÊci do lat 2, albo obu tym karom ∏àcznie.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom
ustawy przywozi na terytorium kraju w wyniku naby-
cia wewnàtrzwspólnotowego poza procedurà zawie-
szenia poboru akcyzy lub importuje wyroby akcyzowe
lub opakowania z tymi wyrobami bez ich uprzedniego
oznaczenia znakami akcyzy.

§ 3. Karze okreÊlonej w § 1 podlega tak˝e, kto do-
puszcza si´ czynu zabronionego okreÊlonego w § 1 i 2
w stosunku do wyrobów akcyzowych, które oznaczo-
no nieprawid∏owo lub nieodpowiednimi znakami ak-
cyzy, w szczególnoÊci znakami uszkodzonymi, pod-
robionymi, przerobionymi lub niewa˝nymi.

§ 4. Je˝eli nale˝ny podatek akcyzowy jest ma∏ej
wartoÊci, sprawca czynu zabronionego okreÊlonego
w § 1—3 podlega karze grzywny do 720 stawek dzien-
nych.

Dziennik Ustaw Nr 111 — 7626 — Poz. 765

———————
95) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
96) Przez art. 16 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o op∏acie

skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2007 r.

97) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
98) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
99) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
100) W brzmieniu ustalonym przez art. 119 pkt 2 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 72.



§ 5. Je˝eli nale˝ny podatek akcyzowy nie przekra-
cza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego
okreÊlonego w § 1—3 podlega karze grzywny za wy-
kroczenie skarbowe.

Art. 64. § 1.101) Producent, który wydaje wyroby
akcyzowe lub opakowania z tymi wyrobami przezna-
czone do wywozu za granic´ bez pisemnego zawiado-
mienia w terminie w∏aÊciwego organu o zamiarze ich
wywozu,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu za-
bronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 65. § 1.102) Kto nabywa, przechowuje, prze-
wozi, przesy∏a lub przenosi wyroby akcyzowe lub opa-
kowania z tymi wyrobami stanowiàce przedmiot czy-
nu zabronionego okreÊlonego w art. 63 lub 64, lub po-
maga w ich zbyciu albo te wyroby lub opakowania
z tymi wyrobami przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu,
je˝eli ich rodzaj, iloÊç lub wartoÊç wskazujà na zamiar
wprowadzenia do obrotu,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3, albo obu
tym karom ∏àcznie.

§ 2.102) Kto nabywa, przechowuje, przewozi, prze-
sy∏a lub przenosi wyroby akcyzowe, o których na pod-
stawie towarzyszàcych okolicznoÊci powinien i mo˝e
przypuszczaç, ˝e stanowià przedmiot czynu zabronio-
nego okreÊlonego w art. 63 lub 64, lub pomaga w ich
zbyciu albo te wyroby lub opakowania z tymi wyroba-
mi przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, je˝eli ich ro-
dzaj, iloÊç lub wartoÊç wskazujà na zamiar wprowa-
dzenia do obrotu,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Je˝eli kwota podatku nara˝onego na uszczup-
lenie jest ma∏ej wartoÊci, sprawca czynu zabronione-
go okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 4. Je˝eli kwota podatku nara˝onego na uszczup-
lenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czy-
nu zabronionego okreÊlonego w § 1 lub 2

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 66. § 1.103) Kto wyroby akcyzowe lub opako-
wania z tymi wyrobami oznacza nieprawid∏owo lub
nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególnoÊci
znakami uszkodzonymi, podrobionymi, przerobiony-
mi lub niewa˝nymi,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu za-
bronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 67. § 1.104) Kto podrabia albo przerabia znak
akcyzy albo upowa˝nienie do odbioru banderol,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolnoÊci, albo obu tym
karom ∏àcznie.

§ 2.104) Kto w celu pope∏nienia przest´pstwa skar-
bowego okreÊlonego w § 1 uzyskuje lub przysposabia
Êrodki,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolnoÊci do lat 2, albo obu
tym karom ∏àcznie.

§ 3.104) Nie podlega karze za przest´pstwo skarbo-
we okreÊlone w § 2 sprawca, który odstàpi∏ od jego
dokonania, w szczególnoÊci zniszczy∏ uzyskane lub
przysposobione Êrodki lub zapobieg∏ skorzystaniu
z nich w przysz∏oÊci.

§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu za-
bronionego okreÊlonego w § 1 lub 2

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 68. § 1. Kto nie dope∏nia obowiàzku oznacza-
nia wyrobów akcyzowych lub opakowaƒ z tymi wyro-
bami znakami akcyzy w razie:

1) pakowania, rozlewania lub rozwa˝ania wyrobów,

2)105) wystàpienia w obrocie wyrobów nieoznaczo-
nych, oznaczonych nieprawid∏owo lub nieodpo-
wiednimi znakami akcyzy, w szczególnoÊci znaka-
mi uszkodzonymi, podrobionymi, przerobionymi
lub niewa˝nymi,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu za-
bronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 3. Karze okreÊlonej w § 2 podlega tak˝e ten, kto,
b´dàc posiadaczem wyrobów okreÊlonych w § 1 pkt 2,
nie sporzàdza ich spisu i nie przedstawia w terminie
do potwierdzenia w∏aÊciwemu organowi.

Art. 69. § 1. Kto bez przeprowadzenia urz´dowego
sprawdzenia podejmuje czynnoÊci bezpoÊrednio zwià-
zane z produkcjà, importem lub obrotem wyrobami
akcyzowymi lub opakowaƒ z tymi wyrobami, a tak˝e
z ich oznaczaniem znakami akcyzy,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
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§ 2. Producent, który podaje nieprawdziwe dane
o rodzaju, iloÊci lub jakoÊci wyprodukowanego wyro-
bu akcyzowego lub opakowaƒ z tym wyrobem,

podlega karze grzywny do 360 stawek dziennych.

§ 3. Kto wbrew przepisom usuwa wyrób akcyzowy
lub opakowania z tym wyrobem z miejsca produkcji,
przerobu, zu˝ycia, przechowywania lub podczas prze-
wozu,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 4. Usi∏owanie przest´pstwa skarbowego okreÊlo-
nego w § 2 lub 3 jest karalne.

Art. 70. § 1.106) Kto wbrew przepisom ustawy zby-
wa lub w inny sposób przekazuje znaki akcyzy osobie
nieuprawnionej,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolnoÊci do lat 2, albo obu
tym karom ∏àcznie.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu u˝ycia lub
puszczenia w obieg nabywa lub w inny sposób przyj-
muje znaki akcyzy od osoby nieuprawnionej lub usu-
wa je z wyrobu akcyzowego lub z opakowania z tym
wyrobem w celu ponownego ich u˝ycia lub puszcze-
nia w obieg.

§ 3. Usi∏owanie przest´pstwa skarbowego okreÊlo-
nego w § 1 lub 2 jest karalne.

§ 4.107) Karze okreÊlonej w § 1 podlega tak˝e ten,
kto, nie b´dàc do tego uprawnionym, posiada, prze-
chowuje, przewozi, przesy∏a lub przenosi znaki akcyzy.

§ 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu za-
bronionego okreÊlonego w § 1, 2 i 4

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 71. Kto przez ra˝àce naruszenie przepisów do-
tyczàcych przewozu lub przechowywania znaków ak-
cyzy nara˝a je na bezpoÊrednie niebezpieczeƒstwo
kradzie˝y, zniszczenia, uszkodzenia lub zgubienia,

podlega karze grzywny do 480 stawek dziennych.

Art. 72. Kto wbrew obowiàzkowi nie rozlicza si´
w terminie z w∏aÊciwym organem ze stanu zu˝ycia
znaków akcyzy, w szczególnoÊci nie zwraca znaków
niewykorzystanych, uszkodzonych lub niewa˝nych,

podlega karze grzywny do 360 stawek dziennych.

Art. 73. § 1. Kto, w u˝yciu wyrobu akcyzowego,
zmienia cel, przeznaczenie lub nie zachowuje innego
warunku, od którego ustawa uzale˝nia zwolnienie to-
waru w ca∏oÊci lub w cz´Êci od obowiàzku oznaczania
znakami akcyzy,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Je˝eli niepobrany podatek akcyzowy nie prze-
kracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronio-
nego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 73a.108) § 1. Kto w u˝yciu wyrobu akcyzowego
zmienia jego przeznaczenie, w szczególnoÊci u˝ywa
oleju opa∏owego jako oleju nap´dowego, przez co na-
ra˝a podatek akcyzowy na uszczuplenie,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolnoÊci do lat 2, albo obu
tym karom ∏àcznie.

§ 2. Je˝eli kwota nara˝onego na uszczuplenie po-
datku akcyzowego jest ma∏ej wartoÊci, sprawca czynu
zabronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Je˝eli kwota nara˝onego na uszczuplenie po-
datku akcyzowego nie przekracza ustawowego progu,
sprawca czynu zabronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 74. § 1.109) Producent, importer lub inny pod-
miot, który wbrew obowiàzkowi nie prowadzi ewiden-
cji znaków akcyzy lub jej nie przechowuje,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 2. Tej samej karze podlega producent lub impor-
ter, który wbrew obowiàzkowi nie prowadzi ewidencji
rodzaju, iloÊci i wartoÊci wyrobów lub opakowaƒ z ty-
mi wyrobami wydanych lub sprowadzonych bez ozna-
czenia znakami akcyzy.

§ 3. Kto ewidencje okreÊlone w § 1 lub 2 prowadzi
nierzetelnie,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu za-
bronionego okreÊlonego w § 1—3

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 5. Karze okreÊlonej w § 4 podlega tak˝e ten, kto
ewidencje, o których mowa w § 1 lub 2, prowadzi wad-
liwie.

Art. 75.110) Importer, podmiot dokonujàcy nabycia
wewnàtrzwspólnotowego oraz przedstawiciel podat-
kowy, który nie dope∏nia obowiàzku uzyskania od pod-
miotu majàcego siedzib´ poza terytorium kraju rozli-
czenia z przekazanych mu znaków akcyzy,

podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Art. 76.111) § 1. Kto przez podanie danych niezgod-
nych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywi-
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stego stanu rzeczy wprowadza w b∏àd w∏aÊciwy organ
nara˝ajàc na nienale˝ny zwrot podatkowej nale˝noÊci
publicznoprawnej, w szczególnoÊci podatku naliczo-
nego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów
i us∏ug, podatku akcyzowym, zwrot nadp∏aty lub jej za-
liczenie na poczet zaleg∏oÊci podatkowej lub bie˝àcych
albo przysz∏ych zobowiàzaƒ podatkowych,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolnoÊci, albo obu tym
karom ∏àcznie.

§ 2. Je˝eli kwota nara˝ona na nienale˝ny zwrot po-
datku jest ma∏ej wartoÊci, sprawca czynu zabronione-
go okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Je˝eli kwota nara˝ona na nienale˝ny zwrot po-
datku nie przekracza ustawowego progu, sprawca czy-
nu zabronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 76a.112) § 1. Kto przez podanie danych nie-
zgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rze-
czywistego stanu rzeczy wprowadza w b∏àd w∏aÊciwy
organ nara˝ajàc na nienale˝ny zwrot wydatków, o któ-
rych mowa w przepisach o zwrocie osobom fizycznym
niektórych wydatków zwiàzanych z budownictwem
mieszkaniowym,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolnoÊci, albo obu tym
karom ∏àcznie.

§ 2. Je˝eli kwota nara˝ona na nienale˝ny zwrot wy-
datków, o których mowa w § 1, jest ma∏ej wartoÊci,
sprawca czynu zabronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Je˝eli kwota nara˝ona na nienale˝ny zwrot wy-
datków, o których mowa w § 1, nie przekracza ustawo-
wego progu, sprawca czynu zabronionego okreÊlone-
go w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 77. § 1.113) P∏atnik lub inkasent, który pobrane-
go podatku nie wp∏aca w terminie na rzecz w∏aÊciwe-
go organu,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3, albo obu
tym karom ∏àcznie.

§ 2. Je˝eli kwota niewp∏aconego podatku jest ma-
∏ej wartoÊci, sprawca czynu zabronionego okreÊlone-
go w § 1

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Je˝eli kwota niewp∏aconego podatku nie prze-
kracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronio-
nego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 4.114) Sàd mo˝e zastosowaç nadzwyczajne z∏ago-
dzenie kary, a nawet odstàpiç od wymierzenia kary lub
Êrodka karnego, je˝eli przed wszcz´ciem post´powa-
nia w sprawie o przest´pstwo skarbowe okreÊlone
w § 1 lub 2 wp∏acono w ca∏oÊci pobrany podatek na
rzecz w∏aÊciwego organu.

§ 5.114) Sàd mo˝e odstàpiç od wymierzenia kary,
je˝eli przed wszcz´ciem post´powania w sprawie
o wykroczenie skarbowe okreÊlone w § 3 wp∏acono
w ca∏oÊci pobrany podatek na rzecz w∏aÊciwego orga-
nu.

Art. 78.115) § 1. P∏atnik, który nie pobiera podatku
albo pobiera go w kwocie ni˝szej od nale˝nej,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolnoÊci do lat 2, albo obu
tym karom ∏àcznie.

§ 2. Je˝eli kwota niepobranego podatku jest ma∏ej
wartoÊci, sprawca czynu zabronionego okreÊlonego
w § 1

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Je˝eli kwota niepobranego podatku nie prze-
kracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronio-
nego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 79.115) § 1. P∏atnik lub inkasent, który nie wy-
znacza w wymaganym terminie osoby, do której obo-
wiàzków nale˝y obliczanie i pobieranie podatków oraz
terminowe wp∏acanie organowi podatkowemu pobra-
nych kwot, lub nie zg∏asza w∏aÊciwemu miejscowo or-
ganowi podatkowemu wymaganych danych takiej
osoby,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 2. Tej samej karze podlega p∏atnik, który nie sk∏a-
da w terminie deklaracji.

Art. 80. § 1. Kto wbrew obowiàzkowi nie sk∏ada
w terminie w∏aÊciwemu organowi wymaganej infor-
macji podatkowej,

podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

§ 2.116) P∏atnik, podmiot, o którym mowa w art. 41
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych, niepe∏niàcy funkcji p∏atnika lub
poÊredni odbiorca, który wbrew obowiàzkowi nie
sk∏ada w terminie podatnikowi lub w∏aÊciwemu orga-
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nowi wymaganej informacji podatkowej lub informa-
cji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lub
art. 42c ust. 1 powo∏anej ustawy,

podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

§ 3. Je˝eli informacj´ okreÊlonà w § 1 lub 2 z∏o˝o-
no nieprawdziwà, sprawca

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu za-
bronionego okreÊlonego w § 1—3

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 80a.117) § 1. Kto w informacji podsumowujàcej
podaje nieprawd´ lub zataja prawd´,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 2. Kto, wbrew obowiàzkowi, nie sk∏ada w termi-
nie w∏aÊciwemu organowi informacji podsumowujà-
cej,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 81. § 1. Podatnik lub p∏atnik, który wbrew obo-
wiàzkowi:

1)118) nie dokonuje w terminie zg∏oszenia identyfika-
cyjnego albo aktualizacji obj´tych nim danych
albo te˝ podaje w nim dane niezgodne ze stanem
rzeczywistym lub niepe∏ne,

2) dokonuje zg∏oszenia wi´cej ni˝ jeden raz,

3) nie podaje numeru identyfikacji podatkowej lub
podaje numer nieprawdziwy,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 2. Tej samej karze podlega tak˝e ten podatnik,
który wbrew obowiàzkowi nie sk∏ada p∏atnikowi do-
starczonego przez niego formularza zg∏oszenia identy-
fikacyjnego.

Art. 82. § 1. Kto nara˝a finanse publiczne na
uszczuplenie poprzez nienale˝nà wyp∏at´, pobranie
lub niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji
lub subwencji,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 2. Je˝eli wyp∏ata lub pobranie nienale˝nej, nad-
miernej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznacze-
niem dotacji lub subwencji nie przekracza ustawowe-
go progu, sprawca czynu zabronionego okreÊlonego
w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 3. (uchylony).119)

Art. 83.120) § 1. Kto osobie uprawnionej do prze-
prowadzenia czynnoÊci sprawdzajàcych, kontroli po-
datkowej, kontroli skarbowej lub czynnoÊci kontrol-
nych w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego
udaremnia lub utrudnia wykonanie czynnoÊci s∏u˝bo-
wej, w szczególnoÊci kto wbrew ˝àdaniu tej osoby nie
okazuje ksi´gi lub innego dokumentu dotyczàcego
prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej lub ksi´g´ lub
inny dokument niszczy, uszkadza, czyni bezu˝yteczny-
mi, ukrywa lub usuwa,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu za-
bronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 84.120) § 1. Kto, nie dope∏niajàc obowiàzku
nadzoru nad przestrzeganiem regu∏ obowiàzujàcych
w dzia∏alnoÊci danego przedsi´biorcy lub innej jed-
nostki organizacyjnej, dopuszcza, chocia˝by nieumyÊl-
nie, do pope∏nienia czynu zabronionego okreÊlonego
w tym rozdziale,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´, je˝eli czyn spraw-
cy wyczerpuje znamiona innego przest´pstwa skarbo-
wego lub wykroczenia skarbowego okreÊlonego
w tym rozdziale albo je˝eli niedope∏nienie obowiàzku
nadzoru nale˝y do ich znamion.

Rozdzia∏ 7

Przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
przeciwko obowiàzkom celnym oraz zasadom

obrotu z zagranicà towarami i us∏ugami

Art. 85. § 1.121) Kto wy∏udza pozwolenie lub inny
podobny dokument, dotyczàcy warunków obrotu z za-
granicà towarami lub us∏ugami, regulowany przez
przepisy, o których mowa w art. 53 § 32 lub 33, przez
podst´pne wprowadzenie w b∏àd organu uprawnione-
go do wydania takich dokumentów,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolnoÊci do lat 2, albo obu
tym karom ∏àcznie.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto u˝ywa dokumen-
tu uzyskanego w sposób okreÊlony w § 1.

§ 3. Usi∏owanie przest´pstwa skarbowego okreÊlo-
nego w § 1 lub 2 jest karalne.

§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu za-
bronionego okreÊlonego w § 1 lub 2

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
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Art. 86. § 1.122) Kto, nie dope∏niajàc cià˝àcego na
nim obowiàzku celnego, przywozi z zagranicy lub wy-
wozi za granic´ towar bez jego przedstawienia orga-
nowi celnemu lub zg∏oszenia celnego, przez co nara˝a
nale˝noÊç celnà na uszczuplenie,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolnoÊci, albo obu tym
karom ∏àcznie.

§ 2. Tej samej karze podlega sprawca, je˝eli prze-
myt celny dotyczy towaru w obrocie z zagranicà, co do
którego istnieje reglamentacja pozataryfowa.

§ 3. Je˝eli kwota nale˝noÊci celnej nara˝onej na
uszczuplenie lub wartoÊç towaru w obrocie z zagrani-
cà, co do którego istnieje reglamentacja pozataryfo-
wa, jest ma∏ej wartoÊci, sprawca czynu zabronionego
okreÊlonego w § 1 lub 2

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 4. Je˝eli kwota nale˝noÊci celnej nara˝onej na
uszczuplenie lub wartoÊç towaru w obrocie z zagrani-
cà, co do którego istnieje reglamentacja pozataryfo-
wa, nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu
zabronionego okreÊlonego w § 1 lub 2

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 5. (uchylony).123)

Art. 87. § 1.124) Kto przez wprowadzenie w b∏àd or-
ganu uprawnionego do kontroli celnej nara˝a nale˝-
noÊç celnà na uszczuplenie,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolnoÊci, albo obu tym
karom ∏àcznie.

§ 2. Tej samej karze podlega sprawca, je˝eli oszu-
stwo celne dotyczy towaru lub us∏ugi w obrocie z za-
granicà, co do których istnieje reglamentacja poza-
taryfowa.

§ 3. Je˝eli kwota nale˝noÊci celnej nara˝onej na
uszczuplenie lub wartoÊç towaru lub us∏ugi w obrocie
z zagranicà, co do których istnieje reglamentacja poza-
taryfowa, jest ma∏ej wartoÊci, sprawca czynu zabro-
nionego okreÊlonego w § 1 lub 2

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 4. Je˝eli kwota nale˝noÊci celnej nara˝onej na
uszczuplenie lub wartoÊç towaru lub us∏ugi w obrocie
z zagranicà, co do których istnieje reglamentacja poza-
taryfowa, nie przekracza ustawowego progu, sprawca
czynu zabronionego okreÊlonego w § 1 lub 2

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 88. § 1.125) Kto, b´dàc uprawnionym do korzy-
stania z procedury odprawy czasowej towaru obj´te-
go tà procedurà na podstawie zg∏oszenia dokonanego
w formie ustnej, nie dokonuje jego powrotnego wy-
wozu lub nie podejmuje czynnoÊci w celu nadania te-
mu towarowi nowego przeznaczenia celnego, przez co
nara˝a nale˝noÊç celnà na uszczuplenie,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Tej samej karze podlega sprawca, je˝eli czyn
zabroniony dotyczy towaru w obrocie z zagranicà, co
do którego istnieje reglamentacja pozataryfowa.

§ 3. Je˝eli kwota nale˝noÊci celnej nara˝onej na
uszczuplenie lub wartoÊç towaru w obrocie z zagrani-
cà, co do którego istnieje reglamentacja pozataryfo-
wa, nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu
zabronionego okreÊlonego w § 1 lub 2

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 89. § 1.126) Kto w u˝yciu towaru zmienia cel,
przeznaczenie lub nie zachowuje innego warunku, od
którego uzale˝nione jest zwolnienie towaru w ca∏oÊci
lub w cz´Êci od nale˝noÊci celnej, w szczególnoÊci od
c∏a, albo zastosowanie zerowej, obni˝onej lub prefe-
rencyjnej stawki celnej,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Tej samej karze podlega sprawca, je˝eli czyn
zabroniony dotyczy towaru lub us∏ugi w obrocie z za-
granicà, które zwolniono od reglamentacji pozataryfo-
wej.

§ 3. Je˝eli niepobrana nale˝noÊç celna lub wartoÊç
towaru lub us∏ugi w obrocie z zagranicà, które zwol-
niono od reglamentacji pozataryfowej, nie przekracza
ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego
okreÊlonego w § 1 lub 2

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 90. § 1.127) Kto usuwa towar lub Êrodek prze-
wozowy spod dozoru celnego,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3, albo obu
tym karom ∏àcznie.

§ 2.127) Tej samej karze podlega, kto bez zgody
uprawnionego organu niszczy, uszkadza lub usuwa
zamkni´cie celne.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu za-
bronionego okreÊlonego w § 1 lub 2

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
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122) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 66 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
123) Przez art. 1 pkt 66 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 1.
124) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 67 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
125) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
126) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 3 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 83.
127) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 68 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.



Art. 91. § 1.128) Kto nabywa, przechowuje, przewo-
zi, przesy∏a lub przenosi towar stanowiàcy przedmiot
czynu zabronionego okreÊlonego w art. 86—90 § 1,
lub pomaga w jego zbyciu albo ten towar przyjmuje
lub pomaga w jego ukryciu,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3, albo obu
tym karom ∏àcznie.

§ 2.128) Kto nabywa, przechowuje, przewozi, prze-
sy∏a lub przenosi towar, o którym na podstawie towa-
rzyszàcych okolicznoÊci powinien i mo˝e przypuszczaç,
˝e stanowi przedmiot czynu zabronionego okreÊ-
lonego w art. 86—90 § 1, lub pomaga w jego zbyciu al-
bo ten towar przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Je˝eli kwota nale˝noÊci celnej lub wartoÊç to-
waru w obrocie z zagranicà, co do którego istnieje
reglamentacja pozataryfowa, jest ma∏ej wartoÊci,
sprawca czynu zabronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 4. Je˝eli kwota nale˝noÊci celnej lub wartoÊç to-
waru w obrocie z zagranicà, co do którego istnieje
reglamentacja pozataryfowa, nie przekracza ustawo-
wego progu, sprawca czynu zabronionego okreÊlone-
go w § 1 lub 2

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 92.129) § 1. Kto przez podanie danych niezgod-
nych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywi-
stego stanu rzeczy wprowadza w b∏àd w∏aÊciwy organ
nara˝ajàc na nienale˝ny zwrot nale˝noÊci celnej lub
umorzenie nale˝noÊci celnej nale˝nej do zap∏acenia,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolnoÊci, albo obu tym
karom ∏àcznie.

§ 2. Je˝eli kwota nara˝ona na nienale˝ny zwrot lub
umorzenie nale˝noÊci celnej jest ma∏ej wartoÊci,
sprawca czynu zabronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Je˝eli kwota nara˝ona na nienale˝ny zwrot lub
umorzenie nale˝noÊci celnej nie przekracza ustawo-
wego progu, sprawca czynu zabronionego okreÊlone-
go w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 93. § 1. (uchylony).130)

§ 2. Kto ra˝àco narusza przepisy prawa celnego
w zakresie warunków dzia∏alnoÊci wolnego obszaru
celnego, sk∏adu wolnoc∏owego lub sk∏adu celnego,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 3.131) Karze okreÊlonej w § 2 podlega tak˝e ten,
kto ra˝àco narusza przepisy w zakresie warunków pro-
wadzenia magazynu czasowego sk∏adowania.

Art. 94. § 1. Kto wbrew obowiàzkowi nie udziela
ustnych lub pisemnych wyjaÊnieƒ majàcych znaczenie
dla kontroli celnej lub nie udost´pnia wymaganych
dokumentów dotyczàcych obrotu z zagranicà towara-
mi lub us∏ugami,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Tej samej karze podlega ten, kto w inny spo-
sób osobie uprawnionej do przeprowadzania czynno-
Êci kontrolnych lub dozoru celnego udaremnia lub
utrudnia wykonanie czynnoÊci s∏u˝bowej, w szczegól-
noÊci kto odmawia wykonania czynnoÊci przygoto-
wawczych do kontroli celnej lub nie dope∏nia obo-
wiàzku niezw∏ocznego dostarczenia towaru do miej-
sca wskazanego przez organ celny.

§ 3.132) W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu
zabronionego okreÊlonego w § 1 lub 2

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 95. § 1. Kto wbrew obowiàzkowi nie przecho-
wuje dokumentów majàcych znaczenie dla kontroli
celnej,

podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu za-
bronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 96.133) § 1. Kto, nie dope∏niajàc obowiàzku
nadzoru nad przestrzeganiem regu∏ obowiàzujàcych
w dzia∏alnoÊci danego przedsi´biorcy lub innej jed-
nostki organizacyjnej, dopuszcza, chocia˝by nieumyÊl-
nie, do pope∏nienia czynu zabronionego okreÊlonego
w tym rozdziale,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´, je˝eli czyn spraw-
cy wyczerpuje znamiona innego przest´pstwa skarbo-
wego lub wykroczenia skarbowego okreÊlonego
w tym rozdziale albo je˝eli niedope∏nienie obowiàzku
nadzoru nale˝y do ich znamion.

Rozdzia∏ 8134)

Przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
przeciwko obrotowi dewizowemu

Art. 97. § 1.135) Kto wy∏udza indywidualne zezwo-
lenie dewizowe przez podst´pne wprowadzenie
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———————
128) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 69 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
129) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 70 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
130) Przez art. 21 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 83.

———————
131) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 21 pkt 4 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 83.
132) Dodany przez art. 1 pkt 71 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
133) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 72 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
134) W brzmieniu ustalonym przez art. 50 pkt 6 ustawy wy-

mienionej jako pierwsza w odnoÊniku 36.
135) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 73 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.



w b∏àd organu uprawnionego do udzielania takich ze-
zwoleƒ,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolnoÊci do lat 2, albo obu
tym karom ∏àcznie.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto u˝ywa dokumen-
tu uzyskanego w sposób okreÊlony w § 1.

§ 3. Usi∏owanie przest´pstwa skarbowego okreÊlo-
nego w § 1 lub 2 jest karalne.

§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu za-
bronionego okreÊlonego w § 1 lub 2

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 98. (uchylony).136)

Art. 99. (uchylony).136)

Art. 100. § 1.137) Rezydent, który bez wymaganego
zezwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom
wywozi, wysy∏a lub przekazuje do krajów trzecich kra-
jowe lub zagraniczne Êrodki p∏atnicze, z przeznacze-
niem na podj´cie lub rozszerzenie w tych krajach dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, w tym na nabycie nieruchomo-
Êci na potrzeby tej dzia∏alnoÊci,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Je˝eli wartoÊç przedmiotu obrotu, o którym
mowa w § 1, nie przekracza ustawowego progu,
sprawca

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 101. § 1.138) Nierezydent z kraju trzeciego, któ-
ry bez wymaganego zezwolenia dewizowego albo
wbrew jego warunkom zbywa w kraju, zarówno bez-
poÊrednio, jak i za poÊrednictwem innych podmiotów,
papiery wartoÊciowe d∏u˝ne o terminie wykupu krót-
szym ni˝ rok albo wierzytelnoÊci lub inne prawa, któ-
rych wykonywanie nast´puje poprzez dokonywanie
rozliczeƒ pieni´˝nych,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Je˝eli wartoÊç przedmiotu obrotu, o którym
mowa w § 1, nie przekracza ustawowego progu,
sprawca

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 102. § 1. Rezydent, który bez wymaganego ze-
zwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom na-
bywa:

1) (uchylony),139)

2) udzia∏y lub akcje w spó∏kach majàcych siedzib´
w krajach trzecich albo obejmuje udzia∏y lub akcje
w takich spó∏kach,

3) jednostki uczestnictwa w funduszach zbiorowego
inwestowania majàcych siedzib´ w krajach trze-
cich,

4) d∏u˝ne papiery wartoÊciowe wyemitowane bàdê
wystawione przez nierezydentów z krajów trze-
cich,

5)140) wartoÊci dewizowe zbywane przez nierezyden-
tów z krajów trzecich, w zamian za inne wartoÊci
dewizowe lub krajowe Êrodki p∏atnicze,

6)140) wierzytelnoÊci lub inne prawa, których wykony-
wanie nast´puje poprzez dokonywanie rozliczeƒ
pieni´˝nych, zbywane przez nierezydentów z kra-
jów trzecich,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Je˝eli wartoÊç przedmiotu obrotu, o którym
mowa w § 1, nie przekracza ustawowego progu,
sprawca

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 103. § 1.141) Rezydent, który bez wymaganego
zezwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom
zbywa w kraju trzecim, zarówno bezpoÊrednio, jak i za
poÊrednictwem innych podmiotów, papiery warto-
Êciowe d∏u˝ne o terminie wykupu krótszym ni˝ rok
albo wierzytelnoÊci lub inne prawa, których wykony-
wanie nast´puje poprzez dokonywanie rozliczeƒ pie-
ni´˝nych,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Je˝eli wartoÊç przedmiotu obrotu, o którym
mowa w § 1, nie przekracza ustawowego progu,
sprawca

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 104. § 1. Rezydent, który bez wymaganego ze-
zwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom
otwiera bàdê utrzymuje rachunek w banku lub oddzia-
le banku majàcym siedzib´ w kraju trzecim,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Je˝eli wartoÊç przedmiotu obrotu, o którym
mowa w § 1, nie przekracza ustawowego progu,
sprawca

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 105. (uchylony).142)

Art. 106. (uchylony).142)
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136) Przez art. 3 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
137) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 7 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
138) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 8 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
139) Przez art. 3 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 3.

———————
140) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 9 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
141) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 10 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
142) Przez art. 3 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 3.



Art. 106a. (uchylony).143)

Art. 106b. (uchylony).143)

Art. 106c.144) § 1. Kto bez wymaganego zezwolenia
dewizowego albo wbrew jego warunkom dokonuje
w obrocie dewizowym z zagranicà rozliczeƒ pieni´˝-
nych,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Je˝eli wartoÊç przedmiotu obrotu, o którym
mowa w § 1, nie przekracza ustawowego progu,
sprawca

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 106d.145) § 1.146) Kto wykonuje dzia∏alnoÊç go-
spodarczà polegajàcà na kupnie i sprzeda˝y wartoÊci
dewizowych oraz poÊrednictwie w ich kupnie i sprze-
da˝y bez wpisu do rejestru dzia∏alnoÊci kantorowej lub
wbrew przepisom ustawy,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolnoÊci do roku, albo
obu tym karom ∏àcznie.

§ 2.147) W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu
zabronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 106e.144) Kto wbrew obowiàzkowi nie udziela
ustnych lub pisemnych wyjaÊnieƒ albo nie udost´pnia
wymaganych dokumentów zwiàzanych z zakresem
obj´tym kontrolà dokonywanà na podstawie przepi-
sów ustawy, o której mowa w art. 53 § 34,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 106f.148) Kto wbrew obowiàzkowi nie zg∏asza
organom celnym lub organom Stra˝y Granicznej przy-
wozu do kraju albo wywozu za granic´ wartoÊci dewi-
zowych lub krajowych Êrodków p∏atniczych albo
w zg∏oszeniu tym podaje nieprawd´,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 106g. (uchylony).149)

Art. 106h.150) Kto wbrew obowiàzkowi nie przed-
stawia organom celnym lub organom Stra˝y Granicz-
nej, na ich ˝àdanie, przywo˝onych do kraju lub wywo-
˝onych za granic´ wartoÊci dewizowych lub krajo-
wych Êrodków p∏atniczych,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 106i. (uchylony).151)

Art. 106j.152) § 1.153) Kto wbrew obowiàzkowi doko-
nuje przekazu pieni´˝nego za granic´ lub rozliczenia
w kraju, zwiàzanego z obrotem dewizowym, bez po-
Êrednictwa uprawnionego banku,

podlega karze grzywny do 480 stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu za-
bronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 106k.154) Kto wbrew obowiàzkowi nie przecho-
wuje dokumentów zwiàzanych z dokonanym obrotem
dewizowym lub wykonywanà dzia∏alnoÊcià kantoro-
wà,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 106l.144) § 1.155) Kto wbrew obowiàzkowi nie
zg∏asza Narodowemu Bankowi Polskiemu danych
o dokonanym obrocie dewizowym lub wykonywanej
dzia∏alnoÊci kantorowej, w zakresie niezb´dnym do
sporzàdzania bilansu p∏atniczego oraz mi´dzynarodo-
wej pozycji inwestycyjnej, lub zg∏asza dane niezgodne
ze stanem faktycznym,

podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

§ 2.156) W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu
zabronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 106∏.157) § 1. Kto, nie dope∏niajàc obowiàzku
nadzoru nad przestrzeganiem regu∏ obowiàzujàcych
w dzia∏alnoÊci danego przedsi´biorcy lub innej jed-
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———————
143) Dodany przez art. 50 pkt 7 ustawy wymienionej jako

pierwsza w odnoÊniku 36, uchylony przez art. 3 pkt 11
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

144) Dodany przez art. 50 pkt 7 ustawy wymienionej jako
pierwsza w odnoÊniku 36.

145) Dodany przez art. 50 pkt 7 ustawy wymienionej jako
pierwsza w odnoÊniku 36; w brzmieniu ustalonym przez
art. 31 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowa-
dzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1808), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
21 sierpnia 2004 r.

146) Oznaczenie § 1 nadane przez art. 1 pkt 76 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

147) Dodany przez art. 1 pkt 76 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1.

148) Dodany przez art. 50 pkt 7 ustawy wymienionej jako
pierwsza w odnoÊniku 36; w brzmieniu ustalonym przez
art. 3 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

149) Dodany przez art. 50 pkt 7 ustawy wymienionej jako
pierwsza w odnoÊniku 36; uchylony przez art. 3 pkt 13
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

———————
150) Dodany przez art. 50 pkt 7 ustawy wymienionej jako

pierwsza w odnoÊniku 36; w brzmieniu ustalonym przez
art. 3 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

151) Dodany przez art. 50 pkt 7 ustawy wymienionej jako
pierwsza w odnoÊniku 36; uchylony przez art. 3 pkt 15
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

152) Dodany przez art. 50 pkt 7 ustawy wymienionej jako
pierwsza w odnoÊniku 36; w brzmieniu ustalonym przez
art. 1 pkt 77 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

153) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 16 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

154) Dodany przez art. 50 pkt 7 ustawy wymienionej jako
pierwsza w odnoÊniku 36; w brzmieniu ustalonym przez
art. 3 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

155) Oznaczenie § 1 nadane przez art. 1 pkt 78 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1; w brzmieniu ustalonym przez
art. 3 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

156) Dodany przez art. 1 pkt 78 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1.

157) Dodany przez art. 50 pkt 7 ustawy wymienionej jako
pierwsza w odnoÊniku 36; w brzmieniu ustalonym przez
art. 1 pkt 79 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.



nostki organizacyjnej, dopuszcza, chocia˝by nieumyÊl-
nie, do pope∏nienia czynu zabronionego okreÊlonego
w tym rozdziale,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´, je˝eli czyn spraw-
cy wyczerpuje znamiona innego przest´pstwa skarbo-
wego lub wykroczenia skarbowego okreÊlonego
w tym rozdziale albo je˝eli niedope∏nienie obowiàzku
nadzoru nale˝y do ich znamion.

Rozdzia∏ 9

Przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
przeciwko organizacji gier i zak∏adów wzajemnych158)

Art. 107. § 1.159) Kto wbrew przepisom ustawy lub
warunkom zezwolenia urzàdza lub prowadzi gr´ loso-
wà, gr´ na automacie, gr´ na automacie o niskich wy-
granych lub zak∏ad wzajemny,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3, albo obu
tym karom ∏àcznie.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej
grze losowej lub zagranicznym zak∏adzie wzajemnym.

§ 3.160) Je˝eli sprawca dopuszcza si´ czynu zabro-
nionego okreÊlonego w § 1 lub 2 w celu osiàgni´cia
korzyÊci majàtkowej z organizowania zbiorowego
uczestnictwa w grze losowej, grze na automacie, grze
na automacie o niskich wygranych lub zak∏adzie wza-
jemnym,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolnoÊci, albo obu tym
karom ∏àcznie.

§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu za-
bronionego okreÊlonego w § 1 lub 2

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 107a.161) § 1. Kto urzàdza lub prowadzi gry
podlegajàce szczególnemu nadzorowi podatkowemu
bez urz´dowego sprawdzenia lub bez na∏o˝enia wy-
maganych urz´dowych zabezpieczeƒ,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolnoÊci do lat 2, albo obu
tym karom ∏àcznie.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu za-
bronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 108.162) § 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub
warunkom zezwolenia urzàdza lub prowadzi loteri´
fantowà, gr´ bingo fantowe, loteri´ promocyjnà lub
loteri´ audioteksowà,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 2.163) Je˝eli nadwy˝ka z loterii fantowej, gry bin-
go fantowe, loterii promocyjnej lub loterii audiotekso-
wej by∏a przeznaczona na cel spo∏ecznie u˝yteczny,
w szczególnoÊci dobroczynny, sprawca czynu zabro-
nionego okreÊlonego w § 1 podlega karze grzywny do
120 stawek dziennych.

Art. 109.164) Kto uczestniczy w grze losowej, zak∏a-
dzie wzajemnym, grze na automacie lub grze na auto-
macie o niskich wygranych, urzàdzonych lub prowa-
dzonych wbrew przepisom ustawy lub warunkom ze-
zwolenia,

podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Art. 110.165) Kto, nie b´dàc do tego uprawnionym,
w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej trudni si´
sprzeda˝à losów lub innych dowodów udzia∏u w grze
losowej, zak∏adzie wzajemnym, grze na automacie lub
grze na automacie o niskich wygranych,

podlega karze grzywny do 360 stawek dziennych
albo karze ograniczenia wolnoÊci, albo obu tym
karom ∏àcznie.

Art. 111.166) § 1. Kto, nie dope∏niajàc obowiàzku
nadzoru nad przestrzeganiem regu∏ obowiàzujàcych
w dzia∏alnoÊci danego przedsi´biorcy lub innej jed-
nostki organizacyjnej, dopuszcza, chocia˝by nieumyÊl-
nie, do pope∏nienia czynu zabronionego okreÊlonego
w tym rozdziale,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´, je˝eli czyn spraw-
cy wyczerpuje znamiona innego przest´pstwa skarbo-
wego lub wykroczenia skarbowego okreÊlonego
w tym rozdziale albo je˝eli niedope∏nienie obowiàzku
nadzoru nale˝y do ich znamion.
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———————
158) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 80 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
159) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 81 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
160) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 81 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
161) Dodany przez art. 1 pkt 82 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.

———————
162) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia

15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny
skarbowy (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 82), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 marca 2001 r.

163) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 83 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

164) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 162; ze zmianà wprowadzonà
przez art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o zmianie ustawy o grach losowych, zak∏adach wzajem-
nych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 774), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 15 czerwca 2003 r.

165) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 162; ze zmianà wprowadzonà
przez art. 7 pkt 5 ustawy wymienionej jako druga w od-
noÊniku 164.

166) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 84 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.



Rozdzia∏ 10

(uchylony)167)

Tytu∏ II

Post´powanie w sprawach o przest´pstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe

DZIA¸ I

Przepisy wst´pne

Rozdzia∏ 11

Przepisy ogólne

Art. 113. § 1. W post´powaniu w sprawach o prze-
st´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje
si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania kar-
nego, je˝eli przepisy niniejszego kodeksu nie stanowià
inaczej.

§ 2.168) Nie stosuje si´ przepisów:

1) Kodeksu post´powania karnego dotyczàcych po-
krzywdzonego i mediacji;

2) art. 325f Kodeksu post´powania karnego.

§ 3.168) W post´powaniu w sprawach o wykrocze-
nia skarbowe nie stosuje si´ przepisów:

1) Kodeksu post´powania karnego dotyczàcych
Êrodków zapobiegawczych, poszukiwania oskar˝o-
nego i listu goƒczego;

2) art. 18 § 1, art. 325c, 400, 562 § 2 i art. 589a—589f,
art. 590—607zc, art. 611g—611s oraz art. 615 Ko-
deksu post´powania karnego.

Art. 114.169) § 1. Przepisy kodeksu majà ponadto
na celu takie ukszta∏towanie post´powania w spra-
wach o przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbo-
we, aby osiàgni´te zosta∏y cele tego post´powania
w zakresie wyrównania uszczerbku finansowego Skar-
bu Paƒstwa, jednostki samorzàdu terytorialnego lub
innego uprawnionego podmiotu, spowodowanego ta-
kim czynem zabronionym.

§ 2. Organ prowadzàcy post´powanie jest obowià-
zany tak˝e pouczyç sprawc´ o przys∏ugujàcych mu
uprawnieniach w razie wyrównania uszczerbku finan-
sowego Skarbu Paƒstwa, jednostki samorzàdu teryto-
rialnego lub innego uprawnionego podmiotu.

Art. 115. § 1. W sprawach o przest´pstwa skarbo-
we i wykroczenia skarbowe orzekajà sàdy powszech-
ne albo sàdy wojskowe.

§ 1a.170) Sàdy wojskowe orzekajà w sprawach
o przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
osób, o których mowa w art. 53 § 36.

§ 2. Sàd rejonowy orzeka w pierwszej instancji,
z wyjàtkiem spraw przekazanych ustawà do w∏aÊciwo-
Êci innego sàdu.

§ 3. W sprawach podlegajàcych orzecznictwu sà-
dów wojskowych w pierwszej instancji orzeka:

1) wojskowy sàd garnizonowy;

2) wojskowy sàd okr´gowy, gdy chodzi o przest´p-
stwa skarbowe pope∏nione przez ˝o∏nierzy, o któ-
rych mowa w art. 654 § 1 pkt 1 Kodeksu post´po-
wania karnego.

Art. 116. § 1. Orzecznictwu wojskowego sàdu gar-
nizonowego podlegajà tak˝e sprawy o wykroczenia
skarbowe pope∏nione przez osoby, o których mowa
w art. 53 § 36, co nie wyklucza odpowiedzialnoÊci dys-
cyplinarnej. W∏aÊciwy dowódca zawiadamia nie-
zw∏ocznie prokuratora wojskowego albo wojskowy
sàd garnizonowy o wynikach post´powania dyscypli-
narnego i zastosowanych karach dyscyplinarnych.
Sprawy o wykroczenia skarbowe nie przestajà podle-
gaç orzecznictwu wojskowego sàdu garnizonowego
mimo zwolnienia ˝o∏nierza z czynnej s∏u˝by wojsko-
wej.

§ 2.171) Przepis § 1 nie wy∏àcza w stosunku do ˝o∏-
nierzy w czynnej s∏u˝bie wojskowej post´powania
mandatowego na zasadach i w trybie okreÊlonych
w niniejszym kodeksie, z tym ˝e w razie odmowy przy-
j´cia mandatu karnego lub nieuiszczenia w terminie
kary grzywny na∏o˝onej w drodze mandatu karnego —
w∏aÊciwy do rozpoznania sprawy jest wojskowy sàd
garnizonowy.

§ 3.171) O pope∏nieniu przez ˝o∏nierza w czynnej
s∏u˝bie wojskowej wykroczenia skarbowego zawiada-
mia si´ prokuratora wojskowego. Dotyczy to równie˝
wypadku przewidzianego w § 2, ale tylko w razie od-
mowy przyj´cia mandatu karnego lub nieuiszczenia
w terminie kary grzywny na∏o˝onej w drodze manda-
tu karnego.

§ 4. Wojskowy sàd garnizonowy mo˝e odmówiç
wszcz´cia post´powania w sprawie o wykroczenie
skarbowe, a wszcz´te umorzyç i spraw´ przekazaç
w∏aÊciwemu dowódcy z wnioskiem o wymierzenie ka-
ry przewidzianej w wojskowych przepisach dyscypli-
narnych, je˝eli uzna to za wystarczajàcà reakcj´ na wy-
kroczenie skarbowe. Przed wniesieniem aktu oskar˝e-
nia uprawnienie to przys∏uguje prokuratorowi wojsko-
wemu; za˝alenie na postanowienie prokuratora rozpo-
znaje wojskowy sàd garnizonowy.
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———————
167) Przez art. 1 pkt 85 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 1.
168) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 86 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
169) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 87 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
170) Dodany przez art. 1 pkt 88 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
171) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 89 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.



§ 5.172) Je˝eli przepisy § 1—4 nie stanowià inaczej,
post´powanie w sprawach o wykroczenia skarbowe
odbywa si´ wed∏ug przepisów niniejszego kodeksu,
majàcych zastosowanie w sprawach karnych podlega-
jàcych orzecznictwu sàdów wojskowych, które stosuje
si´ odpowiednio; w szczególnoÊci w sprawach o wy-
kroczenia skarbowe stosuje si´ odpowiednio przepisy
Kodeksu post´powania karnego o post´powaniu
uproszczonym, z wyjàtkiem art. 325b—325d oraz 483.

Art. 116a.173) Je˝eli rozpoznanie sprawy w sàdzie
miejscowo w∏aÊciwym nie jest mo˝liwe w czasie za-
pewniajàcym unikni´cie przedawnienia karalnoÊci
przest´pstwa skarbowego w terminie okreÊlonym
w art. 44 § 1 lub 2 albo wykroczenia skarbowego w ter-
minie okreÊlonym w art. 51 § 1, uwzgl´dniajàc wnio-
sek sàdu w∏aÊciwego, sàd okr´gowy mo˝e przekazaç
takà spraw´ do rozpoznania innemu sàdowi równo-
rz´dnemu.

Art. 117.174) § 1. Orzekanie w sprawach o wykro-
czenia skarbowe nast´puje wy∏àcznie w post´powa-
niu:

1) w przedmiocie udzielenia zezwolenia na dobro-
wolne poddanie si´ odpowiedzialnoÊci;

2) nakazowym;

3) uproszczonym;

4) w stosunku do nieobecnych.

§ 2. Orzekanie w sprawach o przest´pstwa skarbo-
we nast´puje tak˝e w post´powaniu zwyczajnym, je-
˝eli prowadzone by∏o Êledztwo.

§ 3. W wypadkach wskazanych w kodeksie i na za-
sadach w nim okreÊlonych upowa˝niony organ post´-
powania przygotowawczego lub jego przedstawiciel
mo˝e nak∏adaç za wykroczenia skarbowe kar´ grzyw-
ny w drodze mandatu karnego.

Art. 118.174) § 1. Organami post´powania przygo-
towawczego w sprawach o przest´pstwa skarbowe
i wykroczenia skarbowe sà:

1) urzàd skarbowy;

2) inspektor kontroli skarbowej;

3) urzàd celny;

4) Stra˝ Graniczna;

5) Policja;

6) ˚andarmeria Wojskowa.

§ 2.175) Organem post´powania przygotowawcze-
go w sprawach o przest´pstwa skarbowe jest tak˝e
Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Central-
ne Biuro Antykorupcyjne.

§ 3. CzynnoÊci procesowe organów, o których mo-
wa w § 1 pkt 1, 3—6 i § 2, wykonujà upowa˝nieni
przedstawiciele tych organów.

§ 4. W granicach koniecznych do zabezpieczenia
Êladów i dowodów przest´pstwa skarbowego lub wy-
kroczenia skarbowego, niezb´dnych czynnoÊci proce-
sowych w sprawach, o których mowa w art. 133 § 1
pkt 1, mogà dokonywaç tak˝e upowa˝nieni przez urzàd
celny funkcjonariusze celni pe∏niàcy s∏u˝b´ w izbie cel-
nej. Po dokonaniu tych czynnoÊci przekazuje si´ spra-
w´ urz´dowi celnemu do dalszego prowadzenia, chy-
ba ˝e za wykroczenie skarbowe na∏o˝ono kar´ grzywny
w drodze mandatu karnego, a nie zachodzi potrzeba
z∏o˝enia do sàdu wniosku o orzeczenie przepadku
przedmiotów tytu∏em Êrodka zabezpieczajàcego.

Art. 118a.176) § 1. W razie potrzeby dokonania
czynnoÊci procesowej poza siedzibà organu prowa-
dzàcego post´powanie przygotowawcze mo˝na zwró-
ciç si´ do innego organu post´powania przygotowaw-
czego o udzielenie pomocy prawnej.

§ 2. We wniosku o udzielenie pomocy prawnej na-
le˝y okreÊliç czynnoÊci, jakie majà byç dokonane, oraz
wskazaç okolicznoÊci wymagajàce wyjaÊnienia. Do
wniosku powinny byç do∏àczone niezb´dne odpisy akt
sprawy. Akta lub odpowiednià ich cz´Êç przesy∏a si´
tylko w razie istotnej potrzeby.

§ 3. Organ post´powania przygotowawczego we-
zwany do udzielenia pomocy prawnej powinien nie-
zw∏ocznie dokonaç czynnoÊci tak, aby nie zachodzi∏a ko-
niecznoÊç ich powtarzania lub uzupe∏nienia, a tak˝e
z w∏asnej inicjatywy wykonaç inne niezb´dne czynnoÊci.

§ 4. Je˝eli zleconych czynnoÊci nie mo˝na wyko-
naç w ciàgu 30 dni, nale˝y niezw∏ocznie zawiadomiç
organ wzywajàcy do udzielenia pomocy prawnej
o przyczynie zw∏oki, z podaniem terminu wykonania
czynnoÊci.

Art. 119. § 1. Interwenient roszczàcy sobie prawo
do przedmiotów podlegajàcych przepadkowi mo˝e
dochodziç swych roszczeƒ w post´powaniu w sprawie
o przest´pstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

§ 2.177) W razie prawomocnego orzeczenia prze-
padku przedmiotów, co do których podmiot okreÊlony
w § 1 nie zg∏osi∏ interwencji we w∏aÊciwym czasie
z przyczyn od siebie niezale˝nych, odpowiedzialnoÊç
Skarbu Paƒstwa ocenia si´ wed∏ug przepisów o bez-
podstawnym wzbogaceniu.
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———————
172) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 89 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
173) Dodany przez art. 1 pkt 90 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
174) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 91 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
175) W brzmieniu ustalonym przez art. 188 pkt 2 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 90.
176) Dodany przez art. 1 pkt 92 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
177) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 93 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.



§ 3. Roszczenie z tytu∏u bezpodstawnego wzboga-
cenia wygasa, je˝eli powództwa nie wytoczono w ter-
minie 3 miesi´cy, liczàc od dnia, w którym powód do-
wiedzia∏ si´ o prawomocnym orzeczeniu przepadku
przedmiotów, nie póêniej jednak ni˝ przed up∏ywem
2 lat od daty uprawomocnienia si´ tego orzeczenia.

Rozdzia∏ 12

Strony i ich procesowi przedstawiciele178)

Art. 120. § 1. W post´powaniu w sprawach o prze-
st´pstwa skarbowe stronami sà: oskar˝yciel publiczny,
oskar˝ony, podmiot pociàgni´ty do odpowiedzialno-
Êci posi∏kowej oraz interwenient.

§ 2. W post´powaniu w sprawach o wykroczenia
skarbowe stronami sà: oskar˝yciel publiczny, oskar˝o-
ny oraz interwenient.

§ 3. Interwenientowi w toku ca∏ego post´powania
przys∏ugujà uprawnienia w granicach interwencji.

Art. 121. § 1. Oprócz prokuratora, oskar˝ycielem
publicznym przed sàdem jest organ, który wnosi i po-
piera akt oskar˝enia.

§ 2.179) Organy post´powania przygotowawczego
okreÊlone w art. 133 § 1 i art. 134 § 1 pkt 1 i 2 majà
w sprawach o wykroczenia skarbowe uprawnienia do
sporzàdzania i wnoszenia aktu oskar˝enia oraz do po-
pierania go przed sàdem, a tak˝e do wyst´powania
w toku ca∏ego post´powania, nie wy∏àczajàc czynno-
Êci po uprawomocnieniu si´ orzeczenia.

§ 3. Oskar˝ycielem publicznym w post´powaniu
w sprawach o przest´pstwa skarbowe i wykroczenia
skarbowe przed wojskowym sàdem garnizonowym
lub w sprawach o przest´pstwa skarbowe przed woj-
skowym sàdem okr´gowym jest wy∏àcznie prokurator
wojskowy.

Art. 122. § 1.180) W sprawach, w których finansowy
organ post´powania przygotowawczego jest upraw-
niony do prowadzenia takiego post´powania, a na-
st´pnie do wniesienia i popierania aktu oskar˝enia
przed sàdem:

1)181) przez wyra˝enie „prokurator” w art. 18 § 2,
art. 19 § 1 zdanie pierwsze i § 2, art. 20 § 1, art. 23,
46, 71 § 2, art. 87 § 3, art. 93 § 3, art. 100 § 2,
art. 135, 158, 160 § 4, art. 192 § 2, art. 215, 218 § 1
zdanie pierwsze, art. 231 § 1, art. 281, 282 § 1 pkt 1,
art. 288 § 1, art. 290 § 1, art. 298 § 1, art. 299 § 3,
art. 306 § 2 zdanie pierwsze, art. 308 § 1, art. 317

§ 2, art. 323 § 1 i 3, art. 324 § 1 i 2, art. 325e § 2 zda-
nie drugie, art. 327 § 1 i 3, art. 330 § 1 i § 2 zdanie
pierwsze, art. 331 § 1, art. 333 § 2, art. 336 § 1 i 3,
art. 339 § 1 pkt 1, § 3 pkt 4 i § 5, art. 340 § 2, art. 341
§ 1 i 2, art. 343 § 5, art. 345 § 1 i 2, art. 354, art. 359
pkt 1, art. 380, art. 387 § 2, art. 441 § 4, art. 446 § 2,
art. 448, 450 § 1, art. 461 § 1, art. 505, art. 526 § 2,
art. 527 § 1, art. 530 § 4 i 5, art. 545 § 2, art. 550 § 2,
art. 570, 571 § 2 oraz w art. 618 § 1 pkt 2 Kodeksu
post´powania karnego rozumie si´ tak˝e „finan-
sowy organ post´powania przygotowawczego”;

1)182) przez wyra˝enie „prokurator” w art. 18 § 2, art. 19
§ 1 zdanie pierwsze i § 2, art. 20 § 1, art. 23, 46, art. 71
§ 2, art. 87 § 3, art. 93 § 3, art. 100 § 2, art. 135, 158,
art. 160 § 4, art. 192 § 2, art. 215, art. 218 § 1 zdanie
pierwsze, art. 231 § 1, art. 281, art. 282 § 1 pkt 1, art. 288
§ 1, art. 290 § 1, art. 298 § 1, art. 299 § 3, art. 308 § 1,
art. 317 § 2, art. 323 § 1 i 3, art. 324 § 1 i 2, art. 325e § 2
zdanie drugie, art. 327 § 1 i 3, art. 330 § 1, art. 331 § 1,
art. 333 § 2, art. 336 § 1 i 3, art. 339 § 1 pkt 1, § 3 pkt 4
i § 5, art. 340 § 2, art. 341 § 1 i 2, art. 343 § 5, art. 345 § 1
i 2, art. 354, art. 359 pkt 1, art. 380, art. 387 § 2, art. 441
§ 4, art. 446 § 2, art. 448, art. 450 § 1, art. 461 § 1,
art. 505, art. 526 § 2, art. 527 § 1, art. 530 § 4 i 5, art. 545
§ 2, art. 550 § 2, art. 570, art. 571 § 2 oraz w art. 618 § 1
pkt 2 Kodeksu post´powania karnego rozumie si´ tak-
˝e „finansowy organ post´powania przygotowawcze-
go”;

2)183) przez wyra˝enie „prokurator” w art. 15 § 1,
art. 48 § 1, art. 156 § 5, art. 179 § 3, art. 306 § 2,
art. 325, art. 325e § 2 zdanie pierwsze i § 3, art. 326
§ 1—3 oraz w art. 327 § 2 i 3 Kodeksu post´powa-
nia karnego rozumie si´ tak˝e „organ nadrz´dny
nad finansowym organem post´powania przygo-
towawczego”, z tym ˝e z tytu∏u sprawowanego
nadzoru organ nadrz´dny nie mo˝e przejàç spra-
wy do swego prowadzenia;

2)184) przez wyra˝enie „prokurator” w art. 15 § 1, art. 48
§ 1, art. 156 § 5, art. 179 § 3, art. 325, art. 325e § 2 zda-
nie pierwsze, § 3 i § 4 zdanie drugie, art. 326 § 1—3 oraz
w art. 327 § 2 i 3 Kodeksu post´powania karnego rozu-
mie si´ tak˝e „organ nadrz´dny nad finansowym orga-
nem post´powania przygotowawczego”, z tym ˝e z ty-
tu∏u sprawowanego nadzoru organ nadrz´dny nie mo-
˝e przejàç sprawy do swego prowadzenia;

3) przez wyra˝enie „Prokurator Generalny” w art. 328
Kodeksu post´powania karnego rozumie si´ tak˝e
„ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych”, gdy potrzeba uchylenia prawomocnego
postanowienia zachodzi w sprawie o wykroczenie
skarbowe.

Dziennik Ustaw Nr 111 — 7638 — Poz. 765

———————
178) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 94 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
179) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 95 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
180) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 96 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
181) W tym brzmieniu obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie

zmiany, o której mowa w odnoÊniku 182.

———————
182) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 1 lit. a ustawy

z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuratu-
rze, ustawy — Kodeks post´powania karnego oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 432), która wej-
dzie w ˝ycie z dniem 12 lipca 2007 r.

183) W tym brzmieniu obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie
zmiany, o której mowa w odnoÊniku 184.

184) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 1 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 182.



§ 2.180) Finansowy organ post´powania przygoto-
wawczego mo˝e wystàpiç z wnioskiem do prokurato-
ra o podj´cie czynnoÊci, o których mowa w art. 73 § 2
i 3, art. 180 § 1, art. 202 § 1, art. 203 § 2, art. 214 § 1 i 8,
art. 218 § 1 zdanie drugie, art. 220 § 1, art. 226 zdanie
drugie, art. 237 § 1 i 2, art. 247 § 1, art. 250 § 2—4,
art. 263 § 2, art. 270 § 1 oraz w art. 293 § 1 Kodeksu po-
st´powania karnego. Je˝eli w wypadku, o którym mo-
wa w art. 202 § 1 Kodeksu post´powania karnego,
prokurator powo∏uje bieg∏ych lekarzy psychiatrów,
a tak˝e w wypadku, o którym mowa w art. 250 § 2 Ko-
deksu post´powania karnego, prokurator wyst´puje
do sàdu o zastosowanie tymczasowego aresztowania,
z mocy prawa obejmuje post´powanie przygotowaw-
cze nadzorem.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje si´ w razie prze-
j´cia sprawy przez prokuratora do swego prowadze-
nia.

Art. 122a.185) § 1. W sprawach o wykroczenia skar-
bowe oskar˝ony mo˝e korzystaç z pomocy jednego
obroƒcy.

§ 2. Obroƒcà w sprawie o wykroczenie skarbowe
mo˝e byç tak˝e radca prawny.

Art. 123. § 1. Podmiot pociàgni´ty do odpowie-
dzialnoÊci posi∏kowej i interwenient mogà ustanowiç
pe∏nomocnika. Pe∏nomocnikiem mo˝e byç adwokat
lub radca prawny.

§ 2. Za podmiot pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci
posi∏kowej i interwenienta, którzy nie sà osobami
fizycznymi, czynnoÊci procesowych mo˝e dokonaç
tak˝e organ uprawniony do dzia∏ania w ich imieniu.

§ 3. W sprawach o wykroczenia skarbowe inter-
wenient mo˝e mieç tylko jednego pe∏nomocnika.

Art. 124. § 1. Pociàgni´cie podmiotu do odpowie-
dzialnoÊci posi∏kowej nast´puje w formie postanowie-
nia.

§ 2. Postanowienie, o którym mowa w § 1, wydaje
w post´powaniu przygotowawczym organ prowadzà-
cy to post´powanie, a po wniesieniu aktu oskar˝enia
— sàd.

§ 3. Postanowienie zawiera wskazanie oskar˝one-
go, zarzucanego mu przest´pstwa skarbowego, kwali-
fikacji prawnej, podmiotu pociàgni´tego do odpowie-
dzialnoÊci posi∏kowej oraz podstaw pociàgni´cia pod-
miotu do odpowiedzialnoÊci posi∏kowej.

§ 4. Zmiana lub uzupe∏nienie postanowienia,
o którym mowa w § 1, nast´puje w formie postano-
wienia. W razie braku podstaw do pociàgni´cia pod-
miotu do odpowiedzialnoÊci posi∏kowej zmiana ta
mo˝e polegaç tak˝e na uchyleniu wydanego poprzed-
nio postanowienia.

§ 5.186) Po wniesieniu aktu oskar˝enia prezes sàdu
kieruje spraw´ na posiedzenie tak˝e wtedy, gdy zacho-
dzi potrzeba rozwa˝enia kwestii pociàgni´cia do odpo-
wiedzialnoÊci posi∏kowej.

Art. 125.187) § 1. Do podmiotu pociàgni´tego do
odpowiedzialnoÊci posi∏kowej oraz jego pe∏nomocni-
ka stosuje si´ odpowiednio dotyczàce podejrzanego,
oskar˝onego i obroƒcy przepisy: art. 72, 74 § 1,
art. 75—79, 81, 84—86, 157 § 1 i 2, art. 174—176, 300,
301, 315 § 1, art. 316, 321, 323 § 2, art. 334 § 2, art. 337,
338 § 1, art. 343 § 5, art. 353 § 2, art. 386, 389 i 390, 391
§ 2, 431 § 2 i 3, art. 434—435, 440, 443, 453 § 3, art. 454
§ 1, art. 455, 475, 480, 482 § 1, art. 524 § 3, art. 540 § 2
i 3, art. 542 § 2, art. 545 § 1, art. 547 § 3, art. 548, 624
§ 1, art. 627, 630, 632—633 oraz art. 636 § 1 Kodeksu
post´powania karnego.

§ 2. Do osób najbli˝szych podmiotu pociàgni´tego
do odpowiedzialnoÊci posi∏kowej b´dàcego osobà
fizycznà stosuje si´ odpowiednio art. 182, 185 i 186
Kodeksu post´powania karnego.

§ 3. Od chwili wydania postanowienia, o którym
mowa w art. 124 § 1, podmiot pociàgni´ty do odpo-
wiedzialnoÊci posi∏kowej mo˝e byç w tym charakterze
wezwany do udzia∏u w czynnoÊciach procesowych.

§ 4. Podmiot pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci
posi∏kowej nie mo˝e byç przes∏uchany w charakterze
Êwiadka, tak˝e w wypadku, gdy jest interwenientem
lub podmiotem obowiàzanym do zwrotu korzyÊci ma-
jàtkowej, o którym mowa w art. 24 § 5.

§ 5. Do podmiotu, który uzyska∏ korzyÊç majàtko-
wà, przepisy art. 333 § 4, 370 § 1, art. 416, art. 422 § 1
i art. 444 Kodeksu post´powania karnego stosuje si´
odpowiednio, z tym ˝e przez wyra˝enie „prokurator”
nale˝y rozumieç tak˝e „finansowy organ post´powa-
nia przygotowawczego”.

Art. 126. § 1. Interwencja mo˝e byç zg∏oszona do
chwili rozpocz´cia przewodu sàdowego w pierwszej
instancji.

§ 2.188) Je˝eli interwenient w zg∏oszeniu nie poda∏
miejsca swego zamieszkania, pobytu lub siedziby lub
poda∏ co do tego nieprawdziwe dane, zg∏oszenie jest
bezskuteczne.

Art. 127. § 1. Interwencj´ zg∏asza si´ pisemnie
albo ustnie do protoko∏u.

§ 2. Je˝eli na podstawie danych zebranych w toku
post´powania zostanie ustalony podmiot spe∏niajàcy
warunki do zg∏oszenia interwencji, nale˝y go nie-
zw∏ocznie zawiadomiç o przys∏ugujàcym uprawnie-
niu, chyba ˝e nie mo˝na ustaliç jego miejsca zamiesz-
kania, pobytu lub siedziby.

Dziennik Ustaw Nr 111 — 7639 — Poz. 765

———————
185) Dodany przez art. 1 pkt 97 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.

———————
186) Dodany przez art. 1 pkt 98 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
187) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 99 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
188) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 100 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.



§ 3. Je˝eli w toku post´powania zatrzymano przed-
miot lub dokonano zaj´cia albo zabezpieczenia, nale˝y
o tym niezw∏ocznie zawiadomiç interwenienta.

§ 4. Odpis wniosku, o którym mowa w art. 323 § 3
Kodeksu post´powania karnego, dor´cza si´ nie-
zw∏ocznie interwenientowi.

Art. 128. § 1.189) Do interwenienta oraz jego pe∏no-
mocnika stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 232 § 3,
art. 305 § 4, art. 315 § 1, art. 316 § 1, art. 318, 321, 323
§ 2, art. 334 § 2, art. 338 § 1, art. 343 § 5, art. 475, 482
§ 1 zdanie pierwsze, art. 549 oraz 550 § 2 Kodeksu po-
st´powania karnego.

§ 2. Interwenient mo˝e byç przes∏uchany w cha-
rakterze Êwiadka.

§ 3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na
rozprawie prawid∏owo zawiadomionego o terminie in-
terwenienta lub jego pe∏nomocnika nie jest przeszko-
dà do jej przeprowadzenia i wydania orzeczenia.

§ 4. (uchylony).190)

§ 5. W razie nieuwzgl´dnienia interwencji koszty
wynik∏e z jej zg∏oszenia ponosi interwenient.

Rozdzia∏ 13

Zabezpieczenie majàtkowe

Art. 129.191) W wypadkach niecierpiàcych zw∏oki
organ post´powania przygotowawczego mo˝e ˝àdaç
od podmiotów wymienionych w art. 218 § 1 Kodeksu
post´powania karnego zatrzymania przesy∏ki, co do
której istnieje podejrzenie, ˝e zawiera przedmioty
przest´pstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowe-
go. Zatrzymanie to trwa a˝ do czasu uzyskania za-
twierdzenia przez prokuratora — nie d∏u˝ej jednak ni˝
7 dni.

Art. 130.191) Przedmiot, co do którego powstaje
wàtpliwoÊç, komu nale˝y go wydaç, mo˝na z∏o˝yç do
depozytu tak˝e we w∏aÊciwym miejscowo finan-
sowym organie post´powania przygotowawczego.

Art. 131.192) § 1. W razie pope∏nienia przest´pstwa
skarbowego lub wykroczenia skarbowego zabezpie-
czyç mo˝na tak˝e Êrodek karny przepadku przedmio-
tów lub Êciàgni´cia ich równowartoÊci pieni´˝nej oraz
uiszczenie nale˝noÊci publicznoprawnej uszczuplonej
czynem zabronionym.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do zabez-
pieczenia gro˝àcego Êrodka karnego przepadku korzy-
Êci majàtkowej i Êciàgni´cia jej równowartoÊci pie-
ni´˝nej.

§ 3. Kar´ grzywny i Êrodek karny Êciàgni´cia
równowartoÊci pieni´˝nej przepadku przedmiotów
mo˝na zabezpieczyç tak˝e na mieniu podmiotu pociàg-
ni´tego do odpowiedzialnoÊci posi∏kowej.

§ 4. Do zabezpieczenia gro˝àcego Êrodka karnego
przepadku korzyÊci majàtkowej i Êciàgni´cia jej
równowartoÊci pieni´˝nej oraz przepadku przedmio-
tów i Êciàgni´cia ich równowartoÊci pieni´˝nej stosu-
je si´ odpowiednio przepis art. 292 § 2 Kodeksu post´-
powania karnego.

Art. 132.192) Zabezpieczenie majàtkowe, o którym
mowa w art. 131, upada, gdy nie zostanà prawomoc-
nie orzeczone: przepadek przedmiotów lub Êciàgni´cie
ich równowartoÊci pieni´˝nej, Êrodek karny przepadku
korzyÊci majàtkowej lub Êciàgni´cia jej równowartoÊci
pieni´˝nej. Zabezpieczenie nale˝noÊci publicznopraw-
nej upada, je˝eli w ciàgu 3 miesi´cy od daty uprawo-
mocnienia si´ orzeczenia koƒczàcego post´powanie
w sprawie nie zostanie wszcz´ta egzekucja dla Êciàg-
ni´cia tych nale˝noÊci.

Art. 132a.193) W wypadkach okreÊlonych w art. 131
mo˝na tak˝e dokonaç tymczasowego zaj´cia mienia
ruchomego osoby podejrzanej, je˝eli zachodzi obawa
usuni´cia tego mienia.

Rozdzia∏ 14

W∏aÊciwoÊç organów post´powania
przygotowawczego194)

Art. 133.195) § 1. Post´powanie przygotowawcze
prowadzà:

1)196) urzàd celny — w sprawach o przest´pstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe okreÊlone
w art. 63—75, art. 85—96 § 1 i art. 106h oraz
w sprawach ujawnionych w zakresie swojego
dzia∏ania przez urz´dy celne z art. 106e,
106f i 106k, a tak˝e w sprawach w zakresie swoje-
go dzia∏ania z art. 54, 56, art. 57 § 1, art. 76, 80, 83,
art. 84 § 1, art. 107, 107a oraz art. 109—111 § 1;

2) urzàd skarbowy — w sprawach o pozosta∏e prze-
st´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;

3) inspektor kontroli skarbowej — w sprawach ujaw-
nionych w zakresie dzia∏ania kontroli skarbowej.

§ 2. Organy, o których mowa w § 1, mogà wszczàç
post´powanie przygotowawcze w sprawach o prze-
st´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe nienale˝à-
ce do ich w∏aÊciwoÊci; po zabezpieczeniu dowodów
przekazujà spraw´ do dalszego prowadzenia w∏aÊci-
wemu organowi.

Dziennik Ustaw Nr 111 — 7640 — Poz. 765

———————
189) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 101 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
190) Przez art. 1 pkt 101 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 1.
191) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 102 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
192) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 103 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
193) Dodany przez art. 1 pkt 104 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
194) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 105 usta-

wy, o której mowa w odnoÊniku 1.
195) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 106 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
196) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 19 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.



Art. 134.195) § 1. Post´powanie przygotowawcze
prowadzà tak˝e:

1)197) Stra˝ Graniczna — w sprawach o przest´pstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe okreÊlone
w art. 63—71, art. 85—96 § 1, art. 106e i 106f oraz
art. 106h, ujawnione w zakresie swego dzia∏ania
przez Stra˝ Granicznà;

2) Policja — w sprawach o przest´pstwa skarbowe
i wykroczenia skarbowe ujawnione w zakresie
swego dzia∏ania przez Policj´;

3) Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego —
w sprawach o przest´pstwa skarbowe ujawnione
w zakresie swego dzia∏ania przez ten organ;

4) ˚andarmeria Wojskowa — w sprawach o prze-
st´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe po-
pe∏nione przez osoby okreÊlone w art. 53 § 36;

5)198) Centralne Biuro Antykorupcyjne — w sprawach
o przest´pstwa skarbowe ujawnione w zakresie
swojej w∏aÊciwoÊci.

§ 2. Organy okreÊlone w § 1 pkt 1—3 zawiadamia-
jà niezw∏ocznie o prowadzeniu post´powania przygo-
towawczego w∏aÊciwe finansowe organy post´powa-
nia przygotowawczego przez przes∏anie odpisu posta-
nowienia o jego wszcz´ciu, chyba ˝e ograniczà swoje
czynnoÊci do zabezpieczenia Êladów i dowodów prze-
st´pstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego
oraz przekazania sprawy do dalszego prowadzenia
tym organom.

§ 3. Organ okreÊlony w § 1 pkt 4 o wszcz´ciu po-
st´powania przygotowawczego zawiadamia nie-
zw∏ocznie w∏aÊciwego prokuratora wojskowego.

§ 4. W razie zg∏oszenia przez sprawc´ czynu zabro-
nionego wniosku o zezwolenie na dobrowolne pod-
danie si´ odpowiedzialnoÊci i po otrzymaniu przez
niego pisemnego pouczenia o warunkach dopuszczal-
noÊci tego Êrodka karnego, przekazanie sprawy w∏a-
Êciwemu finansowemu organowi post´powania przy-
gotowawczego jest obowiàzkowe.

§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje si´ odpowiednio
w wypadku, gdy organ okreÊlony w § 1 pkt 1—3 jest
w∏aÊciwy do prowadzenia post´powania przygoto-
wawczego w sprawie o czyn zabroniony jako prze-
st´pstwo lub wykroczenie okreÊlone w przepisach kar-
nych innej ustawy, który wyczerpuje zarazem znamio-
na przest´pstwa skarbowego lub wykroczenia skarbo-
wego.

Art. 134a.199) Prokurator prowadzi post´powanie
przygotowawcze, je˝eli przepis ustawy tak stanowi.

Art. 135.200) § 1. W wypadku gdy sprawcy zarzuco-
no kilka przest´pstw skarbowych albo wykroczeƒ
skarbowych, wzgl´dnie gdy zachodzi zbieg przepisów
okreÊlony w art. 7 § 1, a sprawy nale˝à do w∏aÊciwo-
Êci ró˝nych organów post´powania przygotowawcze-
go, w∏aÊciwy jest organ, który pierwszy wszczà∏ post´-
powanie.

§ 2. Je˝eli sprawcy zarzucono przest´pstwo skar-
bowe i wykroczenie skarbowe, a sprawy nale˝à do
w∏aÊciwoÊci ró˝nych finansowych organów post´po-
wania przygotowawczego, w∏aÊciwy jest organ, który
wszczà∏ post´powanie w sprawie o przest´pstwo skar-
bowe.

§ 3. Je˝eli sprawa o przest´pstwo skarbowe i wy-
kroczenie skarbowe nale˝y do w∏aÊciwoÊci finan-
sowych i niefinansowych organów post´powania
przygotowawczego, post´powanie prowadzi finan-
sowy organ post´powania przygotowawczego, chyba
˝e post´powanie przygotowawcze prowadzi ˚andar-
meria Wojskowa. Spór o w∏aÊciwoÊç mi´dzy finanso-
wymi i niefinansowymi organami post´powania przy-
gotowawczego rozstrzyga prokurator w∏aÊciwy ze
wzgl´du na siedzib´ organu niefinansowego.

§ 4. Spór o w∏aÊciwoÊç mi´dzy finansowymi orga-
nami post´powania przygotowawczego rozstrzyga or-
gan nadrz´dny nad tymi organami. Je˝eli spór toczy
si´ mi´dzy finansowymi organami post´powania
przygotowawczego niemajàcymi wspólnego organu
nadrz´dnego, rozstrzyga go minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych.

§ 5. W czasie trwania sporu o w∏aÊciwoÊç ka˝dy
z organów post´powania przygotowawczego dokonu-
je czynnoÊci niecierpiàcych zw∏oki.

DZIA¸ II

Pociàgni´cie do odpowiedzialnoÊci
za zgodà sprawcy

Rozdzia∏ 15

Post´powanie mandatowe

Art. 136.200) § 1. Post´powanie mandatowe prowa-
dzi finansowy organ post´powania przygotowawcze-
go lub jego upowa˝niony przedstawiciel albo osoba,
o której mowa w art. 118 § 4, a tak˝e niefinansowy or-
gan post´powania przygotowawczego, gdy przepis
szczególny tak stanowi; post´powaniu temu nie stoi
na przeszkodzie uprzednie wszcz´cie post´powania
przygotowawczego.

§ 2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe zasady i sposób wydawania funkcjo-
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nariuszom finansowych organów post´powania przy-
gotowawczego i niefinansowych organów post´po-
wania przygotowawczego upowa˝nienia do nak∏ada-
nia kary grzywny w drodze mandatu karnego za wy-
kroczenia skarbowe, szczegó∏owe zasady jej nak∏ada-
nia i sposób uiszczania, sposób ewidencjonowania
grzywien na∏o˝onych w drodze mandatu karnego, or-
gany w∏aÊciwe w sprawach rozliczania formularzy
mandatu karnego oraz wzory formularzy mandatu kar-
nego, majàc na wzgl´dzie potrzeb´ szybkiej reakcji na
fakt pope∏nienia wykroczenia skarbowego oraz potrze-
b´ ujednolicenia zasad nak∏adania przez funkcjonariu-
szy uprawnionych organów kary grzywny w drodze
mandatu karnego, a tak˝e pouczenia osób karanych
o ich prawach i obowiàzkach.

Art. 137.200) § 1. W post´powaniu mandatowym,
je˝eli kodeks nie stanowi inaczej, kar´ grzywny w dro-
dze mandatu karnego na∏o˝yç mo˝na jedynie, gdy
osoba sprawcy i okolicznoÊci pope∏nienia wykrocze-
nia skarbowego nie budzà wàtpliwoÊci, a nie zachodzi
potrzeba wymierzenia kary surowszej ni˝ ta, która jest
okreÊlona w art. 48 § 2.

§ 2. Post´powania mandatowego nie stosuje si´,
je˝eli:

1) w zwiàzku z wykroczeniem skarbowym nastàpi∏o
uszczuplenie nale˝noÊci publicznoprawnej, chyba
˝e do chwili przyj´cia mandatu karnego wymagal-
na nale˝noÊç zosta∏a w ca∏oÊci uiszczona;

2) zachodzi zbieg przepisów okreÊlony w art. 7 § 1,
a ten sam czyn sprawcy wykroczenia skarbowego
wyczerpuje zarazem znamiona przest´pstwa skar-
bowego;

3) zg∏oszono interwencj´ co do przedmiotu podlega-
jàcego przepadkowi.

§ 3. Warunkiem na∏o˝enia kary grzywny w drodze
mandatu karnego jest wyra˝enie przez sprawc´ wy-
kroczenia skarbowego zgody na przyj´cie mandatu,
a je˝eli za wykroczenie skarbowe przewidziane jest
obowiàzkowe orzeczenie przepadku przedmiotów —
tak˝e zgody na ich przepadek; zgod´ t´ odnotowuje
si´ w protokole przes∏uchania lub na dokumencie
mandatu karnego.

§ 4. Upowa˝niony organ post´powania przygoto-
wawczego lub jego przedstawiciel, wymierzajàc kar´
grzywny w drodze mandatu karnego, obowiàzany jest
okreÊliç wykroczenie skarbowe zarzucane sprawcy
oraz pouczyç go o warunkach dopuszczalnoÊci post´-
powania mandatowego, a zw∏aszcza o skutkach praw-
nych braku zgody, o której mowa w § 3.

Art. 138.200) § 1. W post´powaniu mandatowym
mo˝na na∏o˝yç kar´ grzywny w drodze mandatu kar-
nego:

1) wydanego ukaranemu po uiszczeniu kary grzywny
bezpoÊrednio upowa˝nionemu podmiotowi, który
jà na∏o˝y∏;

2) kredytowanego, wydawanego za potwierdzeniem
odbioru ukaranemu.

§ 2. Mandatem karnym, o którym mowa w § 1
pkt 1, mo˝e byç na∏o˝ona kara grzywny jedynie na
osob´ czasowo tylko przebywajàcà na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej lub niemajàcà sta∏ego miejsca
zamieszkania lub sta∏ego miejsca pobytu.

§ 3. Przepis § 2 stosuje si´ odpowiednio do osób
stale przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, które czasowo opuszczajà to terytorium.

§ 4. Mandat karny, o którym mowa w § 1 pkt 1, sta-
je si´ prawomocny z chwilà uiszczenia kary grzywny
upowa˝nionemu podmiotowi, który jà na∏o˝y∏, zaÊ
mandat karny kredytowany — z chwilà pokwitowania
jego odbioru przez ukaranego.

§ 5. Mandat karny kredytowany powinien zawieraç
pouczenie o obowiàzku uiszczenia na∏o˝onej kary
grzywny w terminie 7 dni od daty przyj´cia mandatu
oraz o skutkach jej nieuiszczenia w tym terminie.

§ 6. Po na∏o˝eniu kary grzywny w drodze mandatu
karnego organ post´powania przygotowawczego,
w razie istnienia podstaw okreÊlonych w art. 47 § 4,
wyst´puje do sàdu z wnioskiem o orzeczenie przepad-
ku przedmiotów tytu∏em Êrodka zabezpieczajàcego.

Art. 139.200) § 1. W razie braku zgody, o której mo-
wa w art. 137 § 3, sprawa podlega rozpoznaniu na za-
sadach ogólnych.

§ 2. W sytuacji, o której mowa w § 1, a zw∏aszcza
gdy sprawca wykroczenia skarbowego przebywa stale
za granicà albo gdy nie mo˝na ustaliç jego miejsca za-
mieszkania lub pobytu w kraju, organ post´powania
przygotowawczego lub jego przedstawiciel mo˝e do-
konaç tymczasowego zaj´cia mienia ruchomego
sprawcy, w szczególnoÊci przedmiotów zagro˝onych
przepadkiem.

Art. 140.200) § 1. Prawomocny mandat karny pod-
lega niezw∏ocznie uchyleniu, je˝eli kar´ grzywny na∏o-
˝ono za czyn nieb´dàcy czynem zabronionym jako wy-
kroczenie skarbowe. Uchylenie nast´puje na wniosek
ukaranego z∏o˝ony w terminie zawitym 7 dni od daty
przyj´cia mandatu lub z urz´du.

§ 2. Uprawniony do uchylenia prawomocnego
mandatu karnego jest sàd w∏aÊciwy do rozpoznania
sprawy, na którego obszarze dzia∏ania zosta∏a na∏o˝o-
na kara grzywny. W przedmiocie uchylenia mandatu
karnego sàd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu
ma prawo uczestniczyç ukarany, organ, który lub któ-
rego funkcjonariusz na∏o˝y∏ kar´ grzywny w drodze
mandatu karnego, albo przedstawiciel tego organu
oraz ujawniony interwenient. Przed wydaniem posta-
nowienia sàd mo˝e zarzàdziç stosowne czynnoÊci
w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu
karnego.

§ 3. Uchylajàc mandat karny, nakazuje si´ podmio-
towi, na rachunek którego pobrano grzywn´, nie-
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zw∏oczny zwrot uiszczonej kwoty, chyba ˝e czyn zarzu-
cany sprawcy wyczerpuje znamiona przest´pstwa
skarbowego, przest´pstwa lub wykroczenia; w takim
wypadku uiszczonà kwot´ zatrzymuje si´ do zakoƒcze-
nia post´powania jako zabezpieczenie majàtkowe gro-
˝àcych mu kar, Êrodków karnych lub innych Êrodków
oraz kosztów post´powania.

§ 4. W razie uchylenia mandatu karnego sprawa
podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych.

Art. 141. Nadzór nad post´powaniem mandato-
wym sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych, a w sprawach, o których mowa w art. 134
§ 1, odpowiednio — minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych albo Minister Obrony Narodowej.

Rozdzia∏ 16

Zezwolenie na dobrowolne poddanie si´
odpowiedzialnoÊci

Oddzia∏ 1

Przebieg negocjacji

Art. 142. § 1.201) W post´powaniu prowadzonym
przez finansowy organ post´powania przygotowaw-
czego, zanim wniesiono akt oskar˝enia, sprawca prze-
st´pstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego
mo˝e zg∏osiç wniosek o zezwolenie na dobrowolne
poddanie si´ odpowiedzialnoÊci.

§ 2.201) Przed pierwszym przes∏uchaniem finan-
sowy organ post´powania przygotowawczego jest
obowiàzany pouczyç sprawc´ tak˝e o prawie z∏o˝enia
takiego wniosku.

§ 3. Je˝eli sprawcà jest osoba w wieku po ukoƒcze-
niu lat 17, lecz przed ukoƒczeniem lat 18, wniosek,
o którym mowa w § 1, mo˝e w jego imieniu zg∏osiç
przedstawiciel ustawowy.

§ 4. Wniosek sprawcy, o którym mowa w § 1, mo-
˝e byç z∏o˝ony na piÊmie albo ustnie do protoko∏u. Do
wniosku do∏àcza si´ dowody wykonania czynnoÊci
wymienionych w art. 143 § 1—3.

§ 5.202) Do sprawcy, o którym mowa w § 1, stosuje
si´ odpowiednio przepisy o podejrzanym, je˝eli prze-
pisy niniejszego rozdzia∏u nie stanowià inaczej.

Art. 143. § 1.203) Sk∏adajàc wniosek, o którym mo-
wa w art. 142 § 1, nale˝y ∏àcznie uiÊciç:

1) nale˝noÊç publicznoprawnà, je˝eli w zwiàzku
z przest´pstwem skarbowym lub wykroczeniem
skarbowym nastàpi∏o uszczuplenie tej nale˝noÊci,
chyba ˝e do chwili zg∏oszenia wniosku ta wyma-
galna nale˝noÊç zosta∏a w ca∏oÊci uiszczona;

2) tytu∏em kary grzywny kwot´ odpowiadajàcà co
najmniej jednej trzeciej minimalnego wynagrodze-
nia, a za wykroczenie skarbowe — kwot´ odpowia-
dajàcà co najmniej jednej dziesiàtej tego wynagro-
dzenia;

3) co najmniej zrycza∏towanà równowartoÊç kosztów
post´powania.

§ 2. Je˝eli za czyn zabroniony, o który toczy si´ po-
st´powanie, przewidziane jest obowiàzkowe orzecze-
nie przepadku przedmiotów, sprawca sk∏adajàc wnio-
sek, o którym mowa w art. 142 § 1, jest obowiàzany
wyraziç zgod´ na ich przepadek, a w razie niemo˝no-
Êci z∏o˝enia tych przedmiotów — uiÊciç ich równo-
wartoÊç pieni´˝nà.

§ 3. Je˝eli orzeczenie przepadku przedmiotów nie
jest obowiàzkowe, sprawca mo˝e ograniczyç wyra˝e-
nie zgody na przepadek, a w razie niemo˝noÊci z∏o˝e-
nia tych przedmiotów — uiÊciç równowartoÊç pieni´˝-
nà tylko niektórych przedmiotów zagro˝onych prze-
padkiem albo z∏o˝yç wniosek o ca∏kowite zaniechanie
orzeczenia przepadku przedmiotów lub uiszczenia ich
równowartoÊci pieni´˝nej.

§ 4. Uiszczenie przez sprawc´ równowartoÊci pie-
ni´˝nej przedmiotów zagro˝onych przepadkiem nie
dotyczy przedmiotów okreÊlonych w art. 29 pkt 4.

§ 5. Przepisy art. 16 § 3 i art. 31 § 3 pkt 2 stosuje si´
odpowiednio.

§ 6.204) Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç zry-
cza∏towanych kosztów post´powania zwiàzanych ze
zg∏oszeniem wniosku o zezwolenie na dobrowolne
poddanie si´ odpowiedzialnoÊci w wysokoÊci nie wy˝-
szej ni˝ jedna dziesiàta minimalnego wynagrodzenia,
majàc na uwadze w szczególnoÊci przeci´tne wydatki
finansowego organu post´powania przygotowawcze-
go, poniesione w zwiàzku z jego rozpoznaniem.

Art. 143a.205) § 1. Je˝eli wniosek, o którym mowa
w art. 142 § 1, nie odpowiada wymaganiom formal-
nym, a brak jest tego rodzaju, ˝e wniosek nie mo˝e
otrzymaç biegu, wzywa si´ osob´, od której wniosek
pochodzi, do usuni´cia braku w terminie 7 dni.

§ 2. W razie uzupe∏nienia braku w terminie, wnio-
sek wywo∏uje skutki od dnia jego wniesienia. W razie
nieuzupe∏nienia braku w terminie, wniosek uznaje si´
za bezskuteczny, o czym nale˝y pouczyç przy dor´cze-
niu wezwania.

Art. 144. § 1.206) Cofni´cie wniosku, o którym mo-
wa w art. 142 § 1, nie jest mo˝liwe przed up∏ywem
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1 miesiàca od jego z∏o˝enia, a tak˝e po wniesieniu do
sàdu przez finansowy organ post´powania przygoto-
wawczego wniosku o udzielenie zezwolenia na dobro-
wolne poddanie si´ odpowiedzialnoÊci.

§ 2. Ponowne z∏o˝enie wniosku jest niedopuszczal-
ne.

§ 3. W razie cofni´cia wniosku uiszczone przez
sprawc´ kwoty zatrzymuje si´ do zakoƒczenia post´-
powania jako zabezpieczenie gro˝àcych mu kar, Êrod-
ków karnych lub innych Êrodków oraz kosztów post´-
powania.

Art. 145. § 1.207) W razie wystàpienia przez spraw-
c´ o zezwolenie na dobrowolne poddanie si´ odpo-
wiedzialnoÊci finansowy organ post´powania przygo-
towawczego mo˝e zamiast aktu oskar˝enia wnieÊç
niezw∏ocznie do sàdu wniosek o udzielenie takiego ze-
zwolenia.

§ 2.207) Wniosek finansowego organu post´powa-
nia przygotowawczego powinien zawieraç:

1) imi´ i nazwisko sprawcy oraz inne dane okreÊlajà-
ce jego to˝samoÊç;

2) dok∏adne okreÊlenie czynu zarzucanego sprawcy
ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okolicz-
noÊci jego pope∏nienia, a zw∏aszcza wysokoÊci
uszczuplonej lub nara˝onej na uszczuplenie nale˝-
noÊci publicznoprawnej;

3) wskazanie przepisów kodeksu, pod które zarzuca-
ny czyn podpada;

4) dok∏adne okreÊlenie wykonanych przez sprawc´
obowiàzków, o których mowa w art. 143 § 1—3;

5) wskazanie sàdu w∏aÊciwego do udzielenia zezwo-
lenia na dobrowolne poddanie si´ odpowiedzial-
noÊci.

§ 3.207) Uzasadnienie wniosku mo˝e byç ograniczo-
ne do wskazania dowodów Êwiadczàcych o tym, ˝e wi-
na sprawcy i okolicznoÊci pope∏nienia czynu zabronio-
nego nie budzà wàtpliwoÊci, a ponadto innych okolicz-
noÊci Êwiadczàcych o tym, ˝e w danej sprawie mo˝na
zezwoliç na dobrowolne poddanie si´ odpowiedzial-
noÊci, w szczególnoÊci ze wzgl´du na to, ˝e jest to wy-
starczajàce dla zaspokojenia uzasadnionego interesu
finansowego Skarbu Paƒstwa, jednostki samorzàdu te-
rytorialnego lub innego uprawnionego podmiotu.

§ 4. Z wnioskiem, o którym mowa w § 1, przesy∏a
si´ sàdowi akta post´powania wraz z za∏àcznikami.

§ 5.208) O wniesieniu do sàdu wniosku, o którym
mowa w § 1, finansowy organ post´powania przygo-
towawczego zawiadamia niezw∏ocznie sprawc´, jak
równie˝ przedstawiciela ustawowego, o którym mowa
w art. 142 § 3.

Art. 146.209) § 1. Z∏o˝enie wniosku o udzielenie ze-
zwolenia na dobrowolne poddanie si´ odpowiedzial-
noÊci finansowy organ post´powania przygotowaw-
czego uzale˝nia od wykonania obowiàzku uiszczenia
w ca∏oÊci wymagalnej nale˝noÊci publicznoprawnej,
je˝eli w zwiàzku z przest´pstwem skarbowym lub wy-
kroczeniem skarbowym nastàpi∏o uszczuplenie tej na-
le˝noÊci, a do tej chwili nale˝noÊç ta nie zosta∏a uisz-
czona.

§ 2. Z∏o˝enie wniosku, o którym mowa w § 1,
finansowy organ post´powania przygotowawczego
mo˝e uzale˝niç:

1) od uiszczenia tytu∏em kary grzywny dodatkowej
kwoty, nieprzekraczajàcej jednak ∏àcznie z kwotà
ju˝ wp∏aconà wysokoÊci po∏owy sumy odpowia-
dajàcej górnej granicy ustawowego zagro˝enia za
dany czyn zabroniony;

2) od wyra˝enia zgody na przepadek przedmiotów
nieobj´tych wnioskiem sprawcy, o którym mowa
w art. 142 § 1, a w razie niemo˝noÊci ich z∏o˝enia
— od uiszczenia równowartoÊci pieni´˝nej tych
przedmiotów, chyba ˝e przepadek dotyczy przed-
miotów okreÊlonych w art. 29 pkt 4;

3) od uiszczenia pozosta∏ych kosztów post´powania.

§ 3. Czas, rodzaj i sposób wykonania obowiàzków,
o których mowa w § 1 lub 2, finansowy organ post´-
powania przygotowawczego okreÊla po wys∏uchaniu
sprawcy, jak równie˝ przedstawiciela ustawowego,
o którym mowa w art. 142 § 3.

Art. 147.191) Na postanowienie odmawiajàce wnie-
sienia wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowol-
ne poddanie si´ odpowiedzialnoÊci przys∏uguje za˝a-
lenie do organu nadrz´dnego nad finansowym orga-
nem post´powania przygotowawczego, o czym nale˝y
sprawc´ pouczyç. W razie nieuwzgl´dnienia za˝alenia
stosuje si´ odpowiednio art. 144 § 3.

Oddzia∏ 2

Zezwolenie

Art. 148. § 1.210) W kwestii udzielenia zezwolenia
na dobrowolne poddanie si´ odpowiedzialnoÊci sàd
orzeka niezw∏ocznie na posiedzeniu.

§ 2. W sprawach o przest´pstwa skarbowe prezes
sàdu mo˝e zarzàdziç rozpoznanie wniosku o udziele-
nie zezwolenia na dobrowolne poddanie si´ odpowie-
dzialnoÊci, w sk∏adzie jednego s´dziego i dwóch ∏aw-
ników, je˝eli ze wzgl´du na okolicznoÊci sprawy uzna
to za stosowne.

§ 3. W posiedzeniu ma prawo wziàç udzia∏ spraw-
ca i jego obroƒca, a tak˝e przedstawiciel ustawowy,
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o którym mowa w art. 142 § 3. Nieusprawiedliwione
niestawiennictwo prawid∏owo zawiadomionego o ter-
minie sprawcy lub jego obroƒcy, a tak˝e przedstawi-
ciela ustawowego, o którym mowa w art. 142 § 3, nie
jest przeszkodà do przeprowadzenia posiedzenia.

§ 4.211) Stawiennictwo na posiedzenie finansowe-
go organu post´powania przygotowawczego lub jego
przedstawiciela, w szczególnoÊci tego, który z∏o˝y∏
wniosek, jest obowiàzkowe, je˝eli prezes sàdu lub sàd
tak zarzàdzi.

§ 5.211) Sàd, uwzgl´dniajàc wniosek, orzeka wyro-
kiem.

§ 6.212) Je˝eli sàd uzna, ˝e nie zachodzà podstawy
do uwzgl´dnienia wniosku, niezw∏ocznie zwraca spra-
w´ finansowemu organowi post´powania przygoto-
wawczego. Przepis art. 144 § 3 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 149.213) § 1. W razie zaskar˝enia wyroku o ze-
zwoleniu na dobrowolne poddanie si´ odpowiedzial-
noÊci ulega on uchyleniu lub zmianie w post´powaniu
odwo∏awczym tylko wtedy, gdy sàd orzek∏:

1) tytu∏em kary grzywny kwot´ innà ni˝ uiszczona
przez sprawc´;

2) przepadek przedmiotów lub uiszczenie ich równo-
wartoÊci pieni´˝nej w zakresie nieobj´tym zgodà
sprawcy.

§ 2. Sàd odwo∏awczy orzeka na posiedzeniu jedno-
osobowo, chyba ˝e sàd pierwszej instancji orzeka∏
w sk∏adzie jednego s´dziego i dwóch ∏awników.

DZIA¸ III

Post´powanie przygotowawcze

Art. 150. § 1. OkreÊlone w Kodeksie post´powania
karnego obowiàzki i uprawnienia Policji, z wyjàtkiem
art. 214 § 6 i art. 663, dotyczà tak˝e innych organów
dochodzenia.

§ 2. W razie potrzeby inny ni˝ Policja organ docho-
dzenia mo˝e zwróciç si´ do Policji z wnioskiem
o udzielenie pomocy przy dokonaniu czynnoÊci proce-
sowej.

§ 3.214) CzynnoÊci, o których mowa w art. 75 § 2 oraz
art. 285 § 2 Kodeksu post´powania karnego, sà doko-
nywane przez Policj´, Stra˝ Granicznà, Agencj´ Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Centralne Biuro Antykorup-
cyjne lub ˚andarmeri´ Wojskowà, a gdy post´powanie
przygotowawcze prowadzone jest przez finansowy or-
gan post´powania przygotowawczego — przez Policj´
na ˝àdanie tego organu.

§ 4.214) Oprócz Policji czynnoÊç, o której mowa
w art. 244 § 1 Kodeksu post´powania karnego, mo˝e
byç dokonana tak˝e przez Stra˝ Granicznà, Agencj´
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Centralne Biuro Anty-
korupcyjne lub ˚andarmeri´ Wojskowà.

Art. 151. § 1. Mo˝na odmówiç wszcz´cia post´po-
wania w sprawie o wykroczenie skarbowe, a wszcz´te
umorzyç tak˝e wtedy, gdy w sprawie o ten sam czyn
zabroniony wyczerpujàcy zarazem znamiona wykro-
czenia skarbowego i przest´pstwa, post´powanie kar-
ne w sprawie o przest´pstwo zosta∏o ju˝ prawomoc-
nie zakoƒczone orzeczeniem skazujàcym.

§ 2. Mo˝na odmówiç wszcz´cia post´powania,
a wszcz´te umorzyç, je˝eli o ten sam czyn zabroniony
wyczerpujàcy zarazem znamiona wykroczenia skarbo-
wego i przest´pstwa toczy si´ post´powanie karne
w sprawie o przest´pstwo Êcigane z urz´du.

Art. 151a.215) § 1. Âledztwo prowadzi si´ w spra-
wach o przest´pstwa skarbowe:

1) pope∏nione w warunkach okreÊlonych w art. 37
§ 1 lub w art. 38 § 2;

2)216) je˝eli osobà podejrzanà jest s´dzia, prokurator,
funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu lub Centralnego
Biura Antykorupcyjnego;

3) je˝eli osobà podejrzanà jest funkcjonariusz Stra˝y
Granicznej, ˚andarmerii Wojskowej, finansowego
organu post´powania przygotowawczego lub or-
ganu nadrz´dnego nad finansowym organem po-
st´powania przygotowawczego;

4) je˝eli oskar˝ony lub osoba podejrzana jest pozba-
wiona wolnoÊci w tej lub w innej sprawie, chyba
˝e zastosowano zatrzymanie lub tymczasowe
aresztowanie wobec sprawcy uj´tego na goràcym
uczynku lub bezpoÊrednio potem;

5) je˝eli zachodzà okolicznoÊci okreÊlone w art. 79 § 1
Kodeksu post´powania karnego, chyba ˝e zaist-
niejà przes∏anki z art. 79 § 4 Kodeksu post´powa-
nia karnego.

§ 2. W pozosta∏ych sprawach o przest´pstwa skar-
bowe prowadzi si´ dochodzenie, chyba ˝e finansowy
organ post´powania przygotowawczego odmiennie
zarzàdzi ze wzgl´du na wag´ lub zawi∏oÊç sprawy.

Art. 151b.215) § 1. Prokurator prowadzi Êledztwo
w wypadkach okreÊlonych w art. 151a § 1 pkt 2 i 3,
a tak˝e wtedy, gdy uzna, ˝e wymagajà tego okoliczno-
Êci sprawy.

§ 2. Je˝eli prokurator wszczà∏ Êledztwo, mo˝e po-
wierzyç organowi okreÊlonemu w art. 118 § 1 pkt 1—5
albo w § 2 jego przeprowadzenie w ca∏oÊci albo
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w okreÊlonym zakresie lub dokonanie poszczególnych
czynnoÊci Êledztwa; w wypadkach okreÊlonych
w art. 151a § 1 pkt 2 i 3 prokurator nie mo˝e jednak po-
wierzyç innemu organowi prowadzenia Êledztwa
w ca∏oÊci. Organ, któremu prokurator powierzy∏ prze-
prowadzenie poszczególnych czynnoÊci, mo˝e doko-
naç tak˝e innych czynnoÊci, je˝eli wy∏oni si´ taka po-
trzeba.

§ 2a.217) Wydajàc postanowienie o wszcz´ciu
Êledztwa, finansowy organ post´powania przygoto-
wawczego niezw∏ocznie przesy∏a jego odpis prokura-
torowi.

§ 3. Prokurator mo˝e zastrzec do osobistego wyko-
nania jakàkolwiek czynnoÊç Êledztwa, w szczególnoÊci
czynnoÊci wymagajàce postanowienia, zwiàzane
z przedstawieniem zarzutów, pociàgni´ciem do odpo-
wiedzialnoÊci posi∏kowej, zmianà postanowienia
o przedstawieniu zarzutów lub o pociàgni´ciu do od-
powiedzialnoÊci posi∏kowej albo z zamkni´ciem Êledz-
twa.

Art. 152.218) W sprawach o wykroczenia skarbowe
prowadzi si´ dochodzenie. Ogranicza si´ ono do prze-
s∏uchania podejrzanego oraz w razie potrzeby tak˝e do
innych czynnoÊci w zakresie niezb´dnym do wniesie-
nia aktu oskar˝enia lub innego zakoƒczenia post´po-
wania.

Art. 153.218) § 1.219) Post´powanie przygotowaw-
cze w sprawie o przest´pstwo skarbowe powinno byç
zakoƒczone w ciàgu 3 miesi´cy. W razie niezakoƒcze-
nia post´powania w tym terminie organ nadrz´dny
nad organem prowadzàcym post´powanie mo˝e prze-
d∏u˝yç je na okres do 6 miesi´cy. W szczególnie uza-
sadnionych wypadkach w∏aÊciwy prokurator mo˝e
przed∏u˝yç okres post´powania na dalszy czas ozna-
czony.

§ 1.220) Post´powanie przygotowawcze w sprawie
o przest´pstwo skarbowe powinno byç zakoƒczone w cià-
gu 3 miesi´cy. W razie niezakoƒczenia post´powania w tym
terminie organ nadrz´dny nad finansowym organem post´-
powania przygotowawczego, a gdy post´powanie prowa-
dzi lub nadzoruje prokurator — prokurator bezpoÊrednio
prze∏o˝ony, mogà przed∏u˝yç je na okres do 6 miesi´cy.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach w∏aÊciwy proku-
rator bezpoÊrednio prze∏o˝ony mo˝e przed∏u˝yç okres po-
st´powania na dalszy czas oznaczony.

§ 2. Dochodzenie w sprawie o przest´pstwo skar-
bowe po jego przed∏u˝eniu toczy si´ nadal jako docho-
dzenie.

§ 3. W razie niezakoƒczenia dochodzenia w spra-
wie o wykroczenie skarbowe prowadzonego przez or-
gan post´powania przygotowawczego w ciàgu 2 mie-
si´cy, organ nadrz´dny nad tym organem mo˝e prze-
d∏u˝yç dochodzenie na czas oznaczony.

Art. 154. (uchylony).221)

Art. 155.222) § 1. W ciàgu 14 dni od daty zamkni´cia
dochodzenia finansowy organ post´powania przygo-
towawczego sporzàdza akt oskar˝enia i wnosi do w∏a-
Êciwego sàdu oraz popiera go przed tym sàdem albo
wydaje postanowienie o umorzeniu, o zawieszeniu po-
st´powania przygotowawczego albo o uzupe∏nieniu
dochodzenia. O wniesieniu aktu oskar˝enia w sprawie
o przest´pstwo skarbowe finansowy organ post´po-
wania przygotowawczego zawiadamia niezw∏ocznie
prokuratora przez dor´czenie odpisu tego aktu.

§ 2. W sprawie o przest´pstwo skarbowe podlega-
jàce rozpoznaniu w post´powaniu zwyczajnym finan-
sowy organ post´powania przygotowawczego w cià-
gu 14 dni od zakoƒczenia Êledztwa sporzàdza akt
oskar˝enia i przesy∏a go wraz z aktami prokuratorowi,
przekazujàc jednoczeÊnie dowody rzeczowe. Akt
oskar˝enia zatwierdza i wnosi do sàdu prokurator.
W akcie oskar˝enia nale˝y tak˝e wskazaç finansowy
organ post´powania przygotowawczego, któremu
przys∏ugujà uprawnienia oskar˝yciela publicznego.
Organ ten zawiadamia si´ niezw∏ocznie o wniesieniu
aktu oskar˝enia przez dor´czenie jego odpisu.

§ 3. Je˝eli podejrzany jest tymczasowo aresztowa-
ny, terminy okreÊlone w § 1 i 2 wynoszà 7 dni.

§ 4. W sprawie, w której wobec podejrzanego sto-
sowane jest tymczasowe aresztowanie, akt oskar˝enia
nale˝y wnieÊç nie póêniej ni˝ 14 dni przed up∏ywem
dotychczas okreÊlonego terminu stosowania tego
Êrodka.

§ 5. Do aktu oskar˝enia mo˝na do∏àczyç wniosek
o na∏o˝enie odpowiedzialnoÊci posi∏kowej, a tak˝e
wniosek o zobowiàzanie podmiotu okreÊlonego
w art. 24 § 5 do zwrotu na rzecz Skarbu Paƒstwa lub
jednostki samorzàdu terytorialnego uzyskanej korzy-
Êci majàtkowej.

Art. 156.222) § 1. Prokurator, a tak˝e finansowy or-
gan post´powania przygotowawczego mo˝e umieÊciç
w akcie oskar˝enia wniosek o wydanie wyroku skazu-
jàcego i orzeczenie uzgodnionych z oskar˝onym kary
lub Êrodka karnego za zarzucane mu przest´pstwo
skarbowe lub wykroczenie skarbowe, je˝eli okoliczno-
Êci pope∏nienia czynu zabronionego nie budzà wàtpli-
woÊci, a postawa oskar˝onego wskazuje, ˝e cele po-
st´powania zostanà osiàgni´te.

§ 2. Wniosek mo˝e dotyczyç:

1) w sprawie o przest´pstwo skarbowe — wymierze-
nia oskar˝onemu kary z zastosowaniem nadzwy-
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czajnego jej z∏agodzenia, orzeczenia Êrodka karne-
go okreÊlonego w art. 22 § 2 pkt 2—6, odstàpienia
od ich wymierzenia lub warunkowego zawieszenia
wykonania kary; przepisu nie stosuje si´ do spraw-
cy przest´pstwa skarbowego pope∏nionego w wa-
runkach okreÊlonych w art. 37 § 1 lub w art. 38 § 2,
z zastrze˝eniem art. 37 § 2 i 3 albo art. 38 § 3;

2) w sprawie o wykroczenie skarbowe — wymierze-
nia oskar˝onemu kary grzywny nieprzekraczajàcej
dziesi´ciokrotnoÊci minimalnego wynagrodzenia
albo orzeczenia Êrodka karnego okreÊlonego
w art. 47 § 2 pkt 2 lub 3 albo z odstàpieniem od ich
wymierzenia.

§ 3. Przepisy art. 335 § 2 i 3, art. 339 § 1 pkt 3
i art. 343 § 4—7 Kodeksu post´powania karnego sto-
suje si´ odpowiednio; je˝eli w zwiàzku z przest´p-
stwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym na-
stàpi∏o uszczuplenie nale˝noÊci publicznoprawnej,
a nie zosta∏a ona w ca∏oÊci uiszczona, sàd uzale˝nia
uwzgl´dnienie wniosku od uiszczenia tej wymagalnej
nale˝noÊci w ca∏oÊci w wyznaczonym terminie.

§ 4. Nie mo˝na uwzgl´dniç wniosku o orzeczenie
przepadku przedmiotów, je˝eli interwenient temu si´
sprzeciwi na piÊmie albo ustnie do protoko∏u.

DZIA¸ IV

Post´powanie przed sàdem

Rozdzia∏ 17

Post´powanie przed sàdem pierwszej instancji

Art. 157. § 1.223) Je˝eli akt oskar˝enia wniós∏ finan-
sowy organ post´powania przygotowawczego, udzia∏
tego organu lub jego przedstawiciela w rozprawie jest
obowiàzkowy w post´powaniu uproszczonym.

§ 2. W sprawach o przest´pstwa skarbowe, w któ-
rych akt oskar˝enia wniós∏ prokurator, finansowy or-
gan dochodzenia lub jego przedstawiciel mo˝e dzia∏aç
obok prokuratora w charakterze oskar˝yciela publicz-
nego.

Art. 158. § 1. Niestawiennictwo na rozpraw´ pod-
miotu pociàgni´tego do odpowiedzialnoÊci posi∏ko-
wej, któremu prawid∏owo dor´czono wezwanie, nie
stoi na przeszkodzie rozpoznaniu sprawy i wydaniu
orzeczenia.

§ 2. Je˝eli jednak podmiot, o którym mowa w § 1,
usprawiedliwi swoje niestawiennictwo i jednoczeÊnie
wniesie o odroczenie rozprawy, nie mo˝na jej przepro-
wadziç w czasie nieobecnoÊci tego podmiotu.

§ 3. W wypadku, o którym mowa w § 1, stosuje si´
odpowiednio art. 482 Kodeksu post´powania karnego
w zakresie rozstrzygni´cia o na∏o˝eniu odpowiedzial-
noÊci posi∏kowej.

Art. 159. W razie wy∏àczenia jawnoÊci rozprawy
g∏ównej tak˝e podmiot pociàgni´ty do odpowiedzial-
noÊci posi∏kowej oraz interwenient mogà ˝àdaç pozo-
stawienia na sali rozpraw po nie wi´cej ni˝ dwie oso-
by.

Art. 160. Po swobodnym wypowiedzeniu si´ oso-
by przes∏uchiwanej na wezwanie przewodniczàcego,
stosownie do art. 171 § 1 Kodeksu post´powania kar-
nego, mogà zadawaç jej pytania w nast´pujàcym po-
rzàdku: oskar˝yciel publiczny, interwenient, pe∏no-
mocnik interwenienta, bieg∏y, podmiot pociàgni´ty do
odpowiedzialnoÊci posi∏kowej, pe∏nomocnik podmio-
tu pociàgni´tego do odpowiedzialnoÊci posi∏kowej,
obroƒca, oskar˝ony, cz∏onkowie sk∏adu orzekajàcego.
Przepisy art. 370 § 2—4 Kodeksu post´powania karne-
go stosuje si´.

Art. 161.224) § 1. Je˝eli w zwiàzku z przest´pstwem
skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastàpi∏o
uszczuplenie nale˝noÊci publicznoprawnej, a nie zo-
sta∏a ona w ca∏oÊci uiszczona, sàd uzale˝nia uwzgl´d-
nienie wniosku oskar˝onego, o którym mowa
w art. 387 § 1 Kodeksu post´powania karnego, od
uiszczenia tej wymagalnej nale˝noÊci w ca∏oÊci w wy-
znaczonym terminie.

§ 2. Je˝eli w sprawie o przest´pstwo skarbowe lub
wykroczenie skarbowe zg∏oszono interwencj´, sàd nie
mo˝e przychyliç si´ do wniosku, o którym mowa
w art. 387 § 1 Kodeksu post´powania karnego, doty-
czàcego orzeczenia przepadku przedmiotów, gdy in-
terwenient temu si´ sprzeciwi na piÊmie albo ustnie
do protoko∏u.

§ 3. Wniosek oskar˝onego, o którym mowa
w art. 387 § 1 Kodeksu post´powania karnego, z∏o˝o-
ny przed rozprawà, sàd mo˝e rozpoznaç na posiedze-
niu. Sàd, uwzgl´dniajàc wniosek, skazuje oskar˝onego
wyrokiem.

§ 4. O terminie posiedzenia zawiadamia si´ strony,
przesy∏ajàc im odpis wniosku.

§ 5. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo o-
skar˝yciela publicznego, podmiotu pociàgni´tego do
odpowiedzialnoÊci posi∏kowej lub interwenienta na roz-
praw´ bàdê posiedzenie nie stoi na przeszkodzie
uwzgl´dnieniu wniosku, je˝eli pozosta∏e warunki okreÊ-
lone w art. 387 Kodeksu post´powania karnego i w § 1
sà spe∏nione.

Art. 161a.225) Je˝eli po rozpocz´ciu przewodu sà-
dowego ujawni si´, ˝e czyn oskar˝onego stanowi wy-
kroczenie skarbowe, sàd rozpoznaje spraw´ w dal-
szym ciàgu, w tym samym sk∏adzie.

Art. 162. § 1. Po zamkni´ciu przewodu sàdowego
przewodniczàcy udziela g∏osu stronom oraz ich przed-
stawicielom. Zabierajà one g∏os w nast´pujàcej kolej-
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223) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 122 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
224) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 123 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
225) Dodany przez art. 1 pkt 124 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.



noÊci: oskar˝yciel publiczny, interwenient, podmiot
pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci posi∏kowej
i oskar˝ony. Przedstawiciele procesowi stron zabierajà
g∏os przed stronami, które reprezentujà.

§ 2. Je˝eli oskar˝yciel publiczny, interwenient lub
jego pe∏nomocnik ponownie zabierajà g∏os, nale˝y
równie˝ udzieliç g∏osu podmiotowi pociàgni´temu do
odpowiedzialnoÊci posi∏kowej, jego pe∏nomocnikowi,
obroƒcy i oskar˝onemu.

Art. 163.226) Orzeczenie koƒczàce post´powanie
powinno w miar´ potrzeby zawieraç tak˝e rozstrzyg-
ni´cie co do przepadku przedmiotów i Êciàgni´cia ich
równowartoÊci pieni´˝nej, Êrodka karnego przepadku
korzyÊci majàtkowej i Êciàgni´cia jej równowartoÊci
pieni´˝nej, nale˝noÊci publicznoprawnej uszczuplonej
czynem zabronionym, odpowiedzialnoÊci posi∏kowej
lub roszczeƒ interwenienta.

Art. 163a.227) Po og∏oszeniu lub przy dor´czeniu
orzeczenia nale˝y oskar˝onego, o którym mowa
w art. 36 § 3, art. 156 lub art. 161, pouczyç o treÊci
art. 443 Kodeksu post´powania karnego w zwiàzku
z art. 434 § 3 Kodeksu post´powania karnego.

Art. 164.228) Je˝eli ukarany za wykroczenie skarbo-
we jest osobà przebywajàcà jedynie czasowo na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej albo nie ma na tym
terytorium sta∏ego miejsca zamieszkania lub sta∏ego
miejsca pobytu, sàd mo˝e orzec natychmiastowà wy-
konalnoÊç orzeczenia wymierzajàcego kar´ grzywny;
jednoczeÊnie sàd orzeka zast´pczà kar´ pozbawienia
wolnoÊci na wypadek nieuiszczenia orzeczonej kary
grzywny w terminie 3 dni, a ponadto zarzàdza zatrzy-
manie paszportu lub innego dokumentu uprawniajà-
cego do przekroczenia granicy, na czas do uiszczenia
orzeczonej kary grzywny lub wykonania zast´pczej ka-
ry pozbawienia wolnoÊci.

Rozdzia∏ 18

Post´powanie odwo∏awcze i nadzwyczajne Êrodki
zaskar˝enia

Art. 165.228) Do finansowego organu post´powa-
nia przygotowawczego stosuje si´ odpowiednio prze-
pis art. 157 tak˝e na rozprawie w sàdzie odwo∏awczym
lub na posiedzeniu sàdu w kwestii wznowienia post´-
powania, chyba ˝e prezes sàdu lub sàd zarzàdzi ina-
czej.

Art. 166. Podmiot odpowiedzialny posi∏kowo mo-
˝e wnieÊç apelacj´ z powodu na∏o˝enia odpowiedzial-
noÊci posi∏kowej, natomiast z powodu skazania
oskar˝onego — tylko wtedy, gdy skazanie jest podsta-
wà tej odpowiedzialnoÊci.

Art. 167.229) § 1. Za˝alenie na postanowienie finan-
sowego organu post´powania przygotowawczego
rozpoznaje organ nadrz´dny, a w wypadkach przewi-
dzianych przez ustaw´ — prokurator sprawujàcy nad-
zór nad tym post´powaniem albo sàd.

§ 2. Za˝alenie na postanowienie ˚andarmerii Woj-
skowej rozpoznaje w∏aÊciwy prokurator wojskowy,
a w wypadkach przewidzianych przez ustaw´ — sàd
wojskowy.

§ 3. W∏aÊciwy do rozpoznania za˝aleƒ na wydane
w sprawach o wykroczenia skarbowe w post´powaniu
przed sàdem rejonowym postanowienia i zarzàdzenia
zamykajàce drog´ do wydania wyroku jest sàd okr´-
gowy, zaÊ pozosta∏ych za˝aleƒ — sàd rejonowy w in-
nym równorz´dnym sk∏adzie.

Art. 167a.230) Kasacj´ w sprawie o wykroczenie
skarbowe mo˝e wnieÊç wy∏àcznie Prokurator General-
ny i Rzecznik Praw Obywatelskich, a w sprawach pod-
legajàcych orzecznictwu sàdów wojskowych — tak˝e
Naczelny Prokurator Wojskowy. Kasacj´ takà wnieÊç
mo˝na od ka˝dego prawomocnego orzeczenia sàdu
koƒczàcego post´powanie.

Art. 168. (uchylony).231)

Art. 169.232) Podmiot odpowiedzialny posi∏kowo
lub interwenient mo˝e wnieÊç kasacj´ lub wniosek
o wznowienie post´powania wy∏àcznie przez pe∏no-
mocnika b´dàcego adwokatem lub radcà prawnym.

Art. 170. Post´powanie sàdowe zakoƒczone pra-
womocnym orzeczeniem wznawia si´ w zakresie roz-
strzygni´cia o na∏o˝eniu odpowiedzialnoÊci posi∏ko-
wej tak˝e wtedy, gdy po wydaniu orzeczenia ujawnià
si´ nowe fakty lub dowody nieznane przedtem sàdo-
wi, wskazujàce na to, ˝e nies∏usznie na∏o˝ono t´ odpo-
wiedzialnoÊç.

DZIA¸ V

Post´powanie nakazowe

Art. 171.233) Wydanie wyroku nakazowego jest nie-
dopuszczalne tak˝e wtedy, gdy:

1) stosuje si´ przepisy o odpowiedzialnoÊci posi∏ko-
wej;
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———————
226) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 125 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
227) Dodany przez art. 1 pkt 126 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
228) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 127 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
229) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 128 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
230) Dodany przez art. 5 § 11 ustawy z dnia 24 sierpnia

2001 r. — Przepisy wprowadzajàce Kodeks post´powa-
nia w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106,
poz. 1149), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 17 paêdzierni-
ka 2001 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 129
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

231) Przez art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie usta-
wy — Kodeks post´powania karnego, ustawy — Przepi-
sy wprowadzajàce Kodeks post´powania karnego oraz
ustawy — Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 62,
poz. 717), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia
2000 r.

232) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 130 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

233) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 131 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.



2) zg∏oszono interwencj´ co do przedmiotów podle-
gajàcych przepadkowi, chyba ˝e zostanie ona cof-
ni´ta przez interwenienta do czasu wniesienia
aktu oskar˝enia do sàdu.

Art. 172.233) § 1. Wyrokiem nakazowym mo˝na
orzec za przest´pstwo skarbowe kar´ grzywny okreÊ-
lonà w art. 23 § 2 albo kar´ ograniczenia wolnoÊci, a za
wykroczenie skarbowe — kar´ grzywny okreÊlonà
w art. 48 § 3.

§ 2. Obok kary okreÊlonej w § 1 mo˝na, w wypad-
kach przewidzianych w kodeksie, orzec Êrodek karny
okreÊlony w art. 22 § 2 pkt 2—6 lub w art. 47 § 2 pkt 2
lub 3.

DZIA¸ VI

Post´powanie w stosunku do nieobecnych

Rozdzia∏ 19

Przes∏anki

Art. 173. § 1. Przeciwko sprawcy przest´pstwa
skarbowego lub wykroczenia skarbowego przebywa-
jàcemu stale za granicà albo gdy nie mo˝na ustaliç je-
go miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju, post´po-
wanie toczyç si´ mo˝e podczas jego nieobecnoÊci.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´, je˝eli:

1) wina sprawcy lub okolicznoÊci pope∏nienia czynu
zabronionego budzà wàtpliwoÊci;

2)234) oskar˝ony o przest´pstwo skarbowe ukry∏ si´
po wniesieniu do sàdu aktu oskar˝enia, a tak˝e
wówczas, gdy w toku post´powania przed sàdem
ustalono jego miejsce zamieszkania lub pobytu
w kraju.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
podmiotu pociàgni´tego do odpowiedzialnoÊci posi∏-
kowej.

Rozdzia∏ 20

Przebieg post´powania

Art. 174.235) W post´powaniu w stosunku do nie-
obecnych nie stosuje si´ przepisów, których stosowa-
nie wymaga obecnoÊci oskar˝onego lub podmiotu po-
ciàgni´tego do odpowiedzialnoÊci posi∏kowej.

Art. 175. § 1. O zastosowaniu post´powania w sto-
sunku do nieobecnych organ prowadzàcy post´powa-
nie wydaje postanowienie. W post´powaniu przygoto-
wawczym w sprawach o przest´pstwa skarbowe posta-
nowienie to wymaga zatwierdzenia przez prokuratora.

§ 2.236) Postanowienia o zastosowaniu post´powa-
nia w stosunku do nieobecnych nie og∏asza si´ nie-
obecnej stronie.

Art. 176. § 1. Prezes sàdu w∏aÊciwego do rozpo-
znania sprawy wyznacza nieobecnemu oskar˝onemu
obroƒc´ z urz´du. Udzia∏ obroƒcy jest obowiàzkowy
tak˝e w post´powaniu odwo∏awczym.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do pod-
miotu pociàgni´tego do odpowiedzialnoÊci posi∏ko-
wej, gdy nie ma on pe∏nomocnika. Wyznaczenie ad-
wokata lub radcy prawnego dla nieobecnego podmio-
tu pociàgni´tego do odpowiedzialnoÊci posi∏kowej
jest równoznaczne z udzieleniem pe∏nomocnictwa.

Art. 177.237) W razie osobistego zg∏oszenia si´ ska-
zanego do dyspozycji sàdu lub uj´cia skazanego dor´-
cza mu si´ odpis prawomocnego wyroku. Na wniosek
skazanego z∏o˝ony na piÊmie w zawitym terminie
14 dni od daty dor´czenia sàd, którego wyrok si´
uprawomocni∏, wyznacza niezw∏ocznie rozpraw´,
a wydany w tej instancji wyrok traci moc z chwilà sta-
wienia si´ skazanego na rozprawie.

Tytu∏ III

Post´powanie wykonawcze w sprawach
o przest´pstwa skarbowe i wykroczenia

skarbowe

DZIA¸ I

Cz´Êç ogólna

Rozdzia∏ 21

Zakres obowiàzywania

Art. 178. § 1. Do wykonywania orzeczeƒ w spra-
wach o przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbo-
we stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu karne-
go wykonawczego, je˝eli przepisy niniejszego kodek-
su nie stanowià inaczej.

§ 2.238) W post´powaniu wykonawczym w spra-
wach o przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbo-
we przez wyra˝enie „prokurator” u˝yte w przepisach
Kodeksu karnego wykonawczego rozumie si´ tak˝e
„finansowy organ post´powania przygotowawczego”.

Rozdzia∏ 22

Post´powanie

Art. 179. § 1.239) Organem post´powania wyko-
nawczego w zakresie wykonywania orzeczeƒ w spra-
wach o przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbo-
we jest tak˝e urzàd celny. Do decyzji tych organów
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———————
234) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 132 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
235) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 133 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
236) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 134 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
237) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 135 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
238) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 136 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
239) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 18 pkt 5 lit. a ustawy

z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego
Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbo-
wej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 89, poz. 804), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 lipca
2002 r.



stosuje si´ odpowiednio art. 7 Kodeksu karnego wy-
konawczego.

§ 2. Organem wykonujàcym zabezpieczenie majàt-
kowe jest urzàd skarbowy, chyba ˝e kodeks stanowi
inaczej.

§ 3.240) Zabezpieczenia majàtkowego na towarach,
wartoÊciach dewizowych lub krajowych Êrodkach
p∏atniczych podlegajàcych kontroli celnej lub kontroli
dewizowej wykonywanej przez urzàd celny lub b´dà-
cych w dyspozycji urz´du celnego dokonujà te organy.

§ 4.241) Je˝eli zabezpieczenia majàtkowego doko-
na∏ uprzednio urzàd celny, sàd kieruje orzeczenie do
tego organu w celu wykonania w tej cz´Êci.

§ 5.241) W razie orzeczenia Êrodka karnego prze-
padku korzyÊci majàtkowej lub Êciàgni´cia jej równo-
wartoÊci pieni´˝nej organ egzekucyjny okreÊlony
w § 1 lub art. 27 Kodeksu karnego wykonawczego pro-
wadzi tak˝e egzekucj´ orzeczonej równoczeÊnie kary
grzywny, Êrodka karnego przepadku przedmiotów lub
Êciàgni´cia ich równowartoÊci pieni´˝nej, je˝eli doko-
na∏ uprzednio ich zabezpieczenia.

§ 6.242) Kompetencje urz´du celnego okreÊlone
w § 1, 3 i 4 mo˝e wykonywaç tak˝e izba celna.

Art. 179a.243) § 1. Je˝eli w orzeczeniu o przepadku
przedmiotów zarzàdzono ich zniszczenie, sàd okreÊla
warunki i tryb niezw∏ocznego zniszczenia przedmio-
tów przez odpowiedni organ post´powania wykonaw-
czego.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki i tryb niezw∏ocznego zniszczenia przedmio-
tów, o których mowa w § 1, majàc na uwadze w szcze-
gólnoÊci rodzaj przedmiotów i podmioty wyspecjali-
zowane w ich niszczeniu, a tak˝e zapewnienie spraw-
noÊci post´powania wykonawczego i jego koszty, jak
równie˝ koniecznoÊç w∏aÊciwego zabezpieczenia wy-
konywanych czynnoÊci likwidacyjnych.

Art. 180.244) § 1. Do zabezpieczenia i egzekucji
Êrodka karnego Êciàgni´cia równowartoÊci pieni´˝nej
przepadku przedmiotów, Êrodka karnego Êciàgni´cia
równowartoÊci pieni´˝nej przepadku korzyÊci majàt-
kowej lub nale˝noÊci publicznoprawnej uszczuplonej
czynem zabronionym stosuje si´ odpowiednio
art. 179 § 1 niniejszego kodeksu oraz art. 27 Kodeksu
karnego wykonawczego.

§ 2. Interwenient roszczàcy sobie prawo do przed-
miotów obj´tych zabezpieczeniem lub egzekucjà prze-
padku przedmiotów lub Êciàgni´cia ich równo-
wartoÊci pieni´˝nej mo˝e dochodziç swych roszczeƒ
tylko w trybie okreÊlonym w art. 119.

Art. 180a.245) Do zabezpieczenia i egzekucji Êrodka
karnego przepadku korzyÊci majàtkowej lub Êciàgni´-
cia jej równowartoÊci pieni´˝nej stosuje si´ odpo-
wiednio art. 33 § 2—4.

Art. 181. § 1.191) W wypadkach okreÊlonych
w art. 8 § 1 w razie niejednoczesnego skazania przez
sàdy na kary, Êrodki karne lub inne Êrodki, sàd, który
ostatni wyda∏ orzeczenie w pierwszej instancji, na
wniosek skazanego rozstrzyga postanowieniem, która
kara, jako najsurowsza, podlega wykonaniu. Wniosek
o rozstrzygni´cie tej kwestii mo˝e z∏o˝yç równie˝ or-
gan post´powania przygotowawczego. Na postano-
wienie s∏u˝y za˝alenie organowi post´powania przy-
gotowawczego i skazanemu.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio w razie
niejednoczesnego skazania przez organy orzekajàce
na kar´ grzywny za wykroczenie skarbowe i na kar´
grzywny za wykroczenie.

§ 3. W wypadku okreÊlonym w art. 8 § 2 stosuje si´
odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania karne-
go dotyczàce wyroku ∏àcznego.

§ 4. W razie uprzedniego wykonania kary ∏agod-
niejszej lub Êrodka karnego w ca∏oÊci lub w cz´Êci za-
licza si´ je na poczet kary najsurowszej podlegajàcej
wykonaniu, uwzgl´dniajàc ró˝nice zachodzàce mi´dzy
tymi karami lub Êrodkami karnymi.

DZIA¸ II

Cz´Êç szczególna

Rozdzia∏ 23

Wykonywanie kar

Art. 182. Je˝eli kara grzywny wymierzona za prze-
st´pstwo skarbowe zosta∏a uiszczona lub Êciàgni´ta
w drodze egzekucji tylko w cz´Êci i zostanie stwierdzo-
ne, ˝e spowodowane to jest tym, ˝e okolicznoÊci wy-
magane dla ustalenia stawki dziennej uleg∏y istotnej
zmianie, sàd dla nieuiszczonej jeszcze w cz´Êci kary
grzywny okreÊla na nowo wysokoÊç stawki dziennej,
kierujàc si´ wskazaniami okreÊlonymi w art. 23 § 3,
chyba ˝e skazany wyka˝e, i˝ nastàpi∏o to z przyczyn od
niego niezale˝nych.

Art. 183. Odroczenie uiszczenia wymierzonej kary
grzywny lub roz∏o˝enia jej na raty sàd mo˝e uzale˝niç
od zabezpieczenia jej na majàtku skazanego za prze-
st´pstwo skarbowe lub podmiotu odpowiedzialnego
posi∏kowo.
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———————
240) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 18 pkt 5 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 239.
241) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 137 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
242) Dodany przez art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 20 marca

2002 r. o przekszta∏ceniach w administracji celnej oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2002 r.

243) Dodany przez art. 1 pkt 138 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1.

244) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 139 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
245) Dodany przez art. 1 pkt 140 ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.



Art. 184. § 1. Podmiot odpowiedzialny posi∏kowo
uiszcza wymierzonà kar´ grzywny, je˝eli skazany nie
zap∏aci jej w terminie i zostanie stwierdzone, ˝e nie
mo˝na jej Êciàgnàç w drodze egzekucji.

§ 2. Je˝eli wymierzona kara grzywny zosta∏a uisz-
czona lub Êciàgni´ta od skazanego w drodze egzekucji
tylko w cz´Êci, odpowiedzialnoÊç posi∏kowà zmniejsza
si´ w sposób odpowiadajàcy stosunkowi kwoty zap∏a-
conej do wysokoÊci orzeczonej kary.

§ 3. Je˝eli wymierzona kara grzywny zosta∏a uisz-
czona lub Êciàgni´ta od podmiotu odpowiedzialnego
posi∏kowo tylko w cz´Êci, sàd mo˝e zamieniç t´ kar´,
po uprzednim wyra˝eniu zgody przez skazanego, na
prac´ spo∏ecznie u˝ytecznà, a je˝eli skazany nie podej-
mie tej pracy, sàd orzeka wykonanie zast´pczej kary
pozbawienia wolnoÊci.

§ 4. W stosunku do podmiotu odpowiedzialnego
posi∏kowo nie stosuje si´ wykonania pracy spo∏ecznie
u˝ytecznej ani zast´pczej kary pozbawienia wolnoÊci.

§ 5. Post´powania wykonawczego nie umarza si´
w razie Êmierci sprawcy skazanego za przest´pstwo
skarbowe po uprawomocnieniu si´ orzeczenia o na∏o-
˝eniu odpowiedzialnoÊci posi∏kowej.

§ 6.246) Przepisy § 1, 2 i 5 stosuje si´ odpowiednio
do Êrodka karnego Êciàgni´cia równowartoÊci pieni´˝-
nej przepadku przedmiotów.

Art. 185. § 1.247) Je˝eli ukarany za wykroczenie
skarbowe nie uiÊci w terminie wymierzonej kary
grzywny, a nie mo˝na jej Êciàgnàç w drodze egzekucji,
sàd po uprzednim wyra˝eniu zgody przez ukaranego
mo˝e zamieniç kar´ grzywny na prac´ spo∏ecznie u˝y-
tecznà, okreÊlajàc jej rodzaj i czas trwania. Praca spo-
∏ecznie u˝yteczna trwa najkrócej 7 dni, najd∏u˝ej —
3 miesiàce; okreÊla si´ jà w dniach i miesiàcach.

§ 2. Praca spo∏ecznie u˝yteczna polega na wykony-
waniu nieodp∏atnej, kontrolowanej pracy na cele spo-
∏eczne, wskazanej przez sàd, w odpowiednim zak∏a-
dzie pracy, placówce s∏u˝by zdrowia, opieki spo∏ecz-
nej, organizacji lub instytucji niosàcej pomoc charyta-
tywnà lub na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej, w wymiarze
od 5 do 10 godzin w stosunku tygodniowym.

Art. 186. § 1. Je˝eli ukarany za wykroczenie skar-
bowe, mimo mo˝liwoÊci, nie uiÊci grzywny w terminie
ani te˝ nie podejmie zast´pczej formy jej wykonania
okreÊlonej w art. 185 i zostanie stwierdzone, ˝e nie
mo˝na jej Êciàgnàç w drodze egzekucji, sàd orzeka wy-
konanie zast´pczej kary pozbawienia wolnoÊci.

§ 2. Zast´pczà kar´ pozbawienia wolnoÊci mo˝na
orzec w razie nieÊciàgalnoÊci grzywny wymierzonej
w kwocie przekraczajàcej jednà dwudziestà górnej
granicy ustawowego jej zagro˝enia. Dzieƒ pozba-
wienia wolnoÊci równowa˝ny jest karze grzywny
wynoszàcej od jednej pi´çsetnej do jednej pi´çdzie-

siàtej górnej granicy ustawowego zagro˝enia karà
grzywny.

§ 3.248) Wymiar zast´pczej kary pozbawienia wol-
noÊci nie mo˝e przekroczyç 3 miesi´cy — wymierza
si´ jà w dniach i miesiàcach.

§ 4. Nie mo˝na wymierzyç zast´pczej kary pozba-
wienia wolnoÊci, je˝eli w∏aÊciwoÊci lub warunki osobi-
ste ukaranego uniemo˝liwiajà jej odbycie.

§ 5. Sàd mo˝e warunkowo zawiesiç wykonanie za-
st´pczej kary pozbawienia wolnoÊci. W takim wypadku
stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu wykroczeƒ
dotyczàce warunkowego zawieszenia wykonania kary.

Art. 187. § 1. Kary grzywny wymierzone w spra-
wach o wykroczenia skarbowe, niezale˝nie od trybu,
w jakim je wymierzono, przypadajà Skarbowi Paƒ-
stwa.

§ 2. Wykonanie prawomocnych mandatów kar-
nych, o których mowa w art. 138 § 1 pkt 2, nast´puje
w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z póên. zm.249)).

Art. 188.250) W razie skazania sprawcy na kar´
ograniczenia wolnoÊci za przest´pstwo skarbowe,
w zwiàzku z którym nastàpi∏o uszczuplenie nale˝noÊci
publicznoprawnej, uchylaniem si´ skazanego od od-
bywania kary ograniczenia wolnoÊci jest równie˝ nie-
uiszczenie tej wymagalnej nale˝noÊci w wyznaczonym
terminie.

Rozdzia∏ 24

Wykonywanie Êrodków karnych

Art. 189.251) Do wykonania orzeczenia w cz´Êci do-
tyczàcej Êrodka karnego Êciàgni´cia równowartoÊci
pieni´˝nej przepadku przedmiotów lub Êrodka karne-
go Êciàgni´cia równowartoÊci pieni´˝nej przepadku
korzyÊci majàtkowej stosuje si´ odpowiednio art. 179
§ 1 niniejszego kodeksu oraz art. 27, 44, 49—51
i art. 187—195a Kodeksu karnego wykonawczego.

Art. 190. Sàd nie mo˝e w okresie próby ustana-
wiaç, rozszerzaç lub zmieniaç obowiàzku uiszczenia
nale˝noÊci publicznoprawnej, o którym mowa
w art. 41 § 2 lub 4, albo od jego wykonania zwolniç.

Art. 191. Po up∏ywie po∏owy okresu, na który orze-
czono Êrodki karne wymienione w art. 22 § 2 pkt 5 i 7,
nie wczeÊniej jednak ni˝ po roku, sàd mo˝e uznaç je za
wykonane, je˝eli skazany przestrzega∏ porzàdku praw-
nego.

Dziennik Ustaw Nr 111 — 7651 — Poz. 765

———————
246) Dodany przez art. 1 pkt 141 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
247) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 142 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
248) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 143 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
249) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381
oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589.

250) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 144 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

251) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 145 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.


