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prZeDMOWA

Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Orzecznictwo. Komentarze. Testy. Kazusy 
stanowi kompleksowe przedstawienie zagadnień części materialnej kodeksu karnego 
skarbowego (którego część ogólna opisuje zasady odpowiedzialności i zasady kara-
nia za przestępstwa skarbowe i  wykroczenia skarbowe, a  część szczególna –  prze-
stępstwa skarbowe i  wykroczenia skarbowe) wybranych zagadnień postępowania 
w  sprawach o  przestępstwa skarbowe i  wykroczenia skarbowe oraz postępowania 
wykonawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Opracowanie dotyczy przepisów kodeksu karnego skarbowego oraz recypowanych 
przepisów kodeksu karnego. Nie stanowi ono podstawowego podręcznika do nauki 
prawa karnego skarbowego, lecz go uzupełnia i  jest zasadniczo przeznaczone do 
utrwalenia, lepszego zrozumienia i sprawdzenia zdobytej wiedzy.

Wyczerpanie nakładu oraz zmiany prawne, które nastąpiły po pierwszym wydaniu, 
w szczególności wprowadzone nowelizacjami kodeksu karnego, które weszły w ży-
cie z dniem 1 lipca 2015 r., a także kodeksu karnego skarbowego, które weszły w ży-
cie z dniem 1 stycznia 2016 r., są powodem przygotowania jego drugiego wydania 
– poszerzonego i zaktualizowanego.

W stosunku do wcześniejszego niniejsze wydanie zostało rozszerzone o  wybrane 
zagadnienia części procesowej i części wykonawczej kodeksu karnego skarbowego. 
W sumie dodano około 100 nowych tabel i schematów oraz 50 nowych komentarzy 
i odwołań do orzecznictwa. Zwiększono również liczbę pytań testowych i kazusów, 
rozbudowano bibliografię.

Obecne wydanie, podobnie jak pierwsze, składa się z  trzech zasadniczych części: 
1) tabele, schematy wraz z orzecznictwem i komentarzami; 2) testy; 3) kazusy. Układ 
wewnętrzny poszczególnych części koresponduje z ogólnym wewnętrznym układem 
kodeksu karnego skarbowego.

Pierwszą część, a jednocześnie podstawę opracowania, stanowią przejrzyste i  łatwe 
w odbiorze schematy i tabele uzupełnione komentarzami i orzecznictwem. Dotyczą 
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one nie tylko przepisów kodeksu karnego skarbowego, ale również recypowanych 
przepisów kodeksu karnego. Graficzne przedstawienie problematyki, którą normuje 
kodeks karny skarbowy, jest niewątpliwie – w szczególności dla studentów – dużym 
ułatwieniem.

Walorem opracowania jest wskazanie wzajemnych zależności i związków zachodzą-
cych pomiędzy przepisami karnymi i  instytucjami kodeksu karnego skarbowego 
oraz recypowanymi przepisami kodeksu karnego. Na  tym tle uwidoczniono swoi-
stość i odrębność instytucjonalną prawa karnego skarbowego jako wyspecjalizowa-
nej dziedziny prawa karnego sensu largo.

Drugą część opracowania stanowią testy służące sprawdzeniu i utrwaleniu wiedzy.

Trzecia część to kazusy wraz z pytaniami kontrolnymi. Treść pytań testowych, ka-
zusów i pytań kontrolnych koresponduje z treścią pierwszej części opracowania.

Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla studentów kierunków prawa i ad-
ministracji. Niewątpliwie może być również przydatna dla kandydatów przygotowu-
jących się do egzaminów na aplikacje prawnicze.

Autor



Część I

ScHeMAtY. tABeLe. 
KOMeNtArZe. OrZecZNictWO





A. cZĘśĆ OgóLNA KODeKSu KArNegO 
SKArBOWegO (Art. 1–53 K.K.S.)

Zagadnienia wprowadzające

Literatura*: G. Bogdan, Relacja pojęć przestępstwa i  przestępstwa skarbowego w pol-
skim prawie karnym, PS 1997, nr 5; tenże, Zasady odpowiedzialności za przestępstwa 
skarbowe i wykroczenia skarbowe – próba oceny i kierunki zmian (w:) Z. Siwik (red.), 
Kodeks karny skarbowy po dziesięciu latach obowiązywania –  ocena i  perspektywy 
zmian, Wrocław 2010; A. Mogilnicki, Dwutorowość represji karnej przy przestępstwach 
zwykłych i skarbowych, RPEiS 1937, z. 3; T. Bojarski, M. Szwarczyk, Uwagi o projekto-
wanym nowym prawie karnym skarbowym (w:) Z. Niewiadomski (red.), Administra-
cja publiczna u progu XXI w. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Szreniawskiemu 
z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Przemyśl 2000; J. Raglewski, Relacja pojęć 
„przestępstwo”, „przestępstwo skarbowe” oraz „wykroczenie”, „wykroczenie skarbowe” 
w polskim systemie prawa karnego materialnego, Prok. i Pr. 1998, nr 5; Z. Siwik, Wspól-
ne zasady odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe de lege 
lata i de lege ferenda, FK 2005, nr 5; M. Szwarczyk, Prawo karne skarbowe i jego po-
zycja w systemie prawa, SIL 2003, t. 1; tenże, Ewolucja pojęcia przestępstwa skarbowe-
go w polskim ustawodawstwie karnym skarbowym (w:) L. Leszczyński, E. Skrętowicz, 
Z. Hołda (red.), W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci 
profesora Andrzeja Wąska, Lublin 2005; L. Wilk, Prawo karne skarbowe jako instru-
ment egzekwowania podatków, Palestra 2010, nr  3; tenże, Szczególne cechy odpowie-
dzialności za przestępstwa i wykroczenia podatkowe, Katowice 2006; tenże, W sprawie 
autonomii materialnego prawa karnego skarbowego, PiP 2009, z. 8; tenże, Zasada prio-
rytetu egzekucji nad represją w prawie karnym skarbowym, Prok.  i Pr. 2012, nr 7–8; 
tenże, Zasada subsydiarności w  prawie karnym skarbowym, Prok.  i  Pr. 2000, nr  6; 
A.  Wiśniewski, Zagadnienie odrębności prawa karnego skarbowego, Szczecin 2012; 
O.  Włodkowski, Reguła wyłączności polskiego ustawodawstwa karnego skarbowego 
w zakresie typizacji czynu zabronionego jako „przestępstwa skarbowego” lub wykrocze-
nia skarbowego, RPEiS 2013, z. 2; tenże, Znaczenie słowniczka tekstu aktu prawnego na 
przykładzie kodeksu karnego skarbowego, AUWr 2012, nr 91.

* Zob. także podręczniki i komentarze podane w bibliografii.
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W polskim prawie karnym sensu largo obok tzw. prawa karnego powszechnego, któ-
rego zasadniczy trzon tworzy regulacja normatywna zawarta w  kodeksie karnym, 
występują również wyspecjalizowane dziedziny, do których zalicza się w szczegól-
ności prawo karne skarbowe.

Schemat 1.1. Prawo karne skarbowe w systematyce prawa karnego sensu largo. Prawo 
karne skarbowe jako szczególny dział prawa karnego

prAWO KArNe SKArBOWe W SYSteMAtYce prAWA KArNegO SENSU LARGO

prawo karne wojskowe

prAWO KArNe pOWSZecHNe

prawo karne wykonawcze

prawo karne procesowe

prawo karne materialne prawo karne skarbowe

SZcZegóLNe DZiAŁY prAWA KArNegO

Prawo karne skarbowe, jako szczególna dziedzina prawa karnego, ma długą trady-
cję. Warto zwrócić uwagę, że pierwszy akt prawny dotyczący prawa karnego skar-
bowego, pochodzący z  roku 1926, zaczął obowiązywać na długo przed kodeksem 
karnym z 1932  r. Obecnie podstawowym źródłem prawa karnego skarbowego jest 
pochodzący z roku 1999 kodeks karny skarbowy, który od 1926 r. jest siódmym ak-
tem normatywnym regulującym odpowiedzialność karną za przestępstwa skarbowe 
i odpowiedzialność za wykroczenia skarbowe.

A Za zasadnością wyodrębnienia prawa karnego skarbowego jako szczególnej dziedziny 
prawa karnego przemawia ekonomiczny przedmiot ochrony o charakterze ponadin-

dywidualnym w postaci ochrony interesów Skarbu Państwa, Unii Europejskiej i  jednostek 
samorządu terytorialnego.

Odnotowania wymaga, jak słusznie wskazuje się w literaturze przedmiotu, że poję-
cie „interes finansowy” jest dość enigmatyczne i w istocie stanowi pewną zbiorczą 
klauzulę obejmującą zróżnicowane dobra i  interesy związane z  funkcjonowaniem 
i  egzekwowaniem danin, danin publicznych związanych z  obrotem dewizowym 
oraz działalnością w  zakresie gier hazardowych (zob.  L.  Wilk, J.  Zagrodnik, Pra-
wo…, s.  8–9). W  rzeczywistości prawo karne skarbowe obejmuje swoim zakresem 
dość odległe od siebie dziedziny prawa finansowego, takie jak prawo podatkowe, 
prawo celne, prawo dewizowe, jak również system reglamentacji w zakresie gier ha-
zardowych, co w konsekwencji znajduje przełożenie na strukturę części szczególnej 
tytułu I k.k.s., składającej się z czterech rozdziałów, wśród których na pierwszy plan 
wysunięte zostały przestępstwa skarbowe i  wykroczenia skarbowe, określane jako 
podatkowe.
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Z tej przyczyny wskazuje się, że zasięg prawa karnego skarbowego jest ograniczo-
ny, a samo prawo karne skarbowe charakteryzuje się brakiem uniwersalności. Ten 
szczególny przedmiot ochrony świadczy jednak o wyspecjalizowanym charakterze 
prawa karnego skarbowego.

Jako szczególna dziedzina prawa karnego prawo karne skarbowe wykazuje wiele 
odrębności instytucjonalnych na tle prawa karnego powszechnego, do których 
zaliczyć należy w  szczególności: nietypową strukturę wewnętrzną kodeksu karne-
go skarbowego; dwupodział typów czynów zabronionych na przestępstwa skarbowe 
i  wykroczenia skarbowe; odrębność przestępstwa skarbowego i  wykroczenia skar-
bowego od przestępstwa powszechnego i  wykroczenia powszechnego; odrębne za-
sady odpowiedzialności i  zasady karania za przestępstwa skarbowe i  wykroczenia 
skarbowe; system instytucji zaniechania ukarania sprawcy; oryginalny system środ-
ków karnoprawnej reakcji za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (szero-
ki zakres instytucji kary grzywny w stawkach dziennych za przestępstwo skarbowe 
i  wyłączność w  katalogu kar za wykroczenie skarbowe kary grzywny określonej 
kwotowo); szczególną rolę objaśnień wyrażeń ustawowych z  art.  53  k.k.s.; szcze-
gólną rolę wskaźnika bazowego minimalnego wynagrodzenia; regułę wyłączności 
ustawodawstwa karnego skarbowego w  zakresie typizacji przestępstw skarbowych 
i wykroczeń skarbowych; blankietowy charakter przepisów karnych części szczegól-
nej tytułu I k.k.s.; instytucję odpowiedzialności posiłkowej; instytucję interwencji.

uchwała SN z dnia 4 kwietnia 2005 r., i KZp 7/05, OSNKW 2005, nr 5, poz. 44

„Istniejąca zawsze całkowita autonomiczność prawa karnego skarbowego w  gra-
nicach systemu prawa karnego wynika z  odmiennych rodzajowo, merytorycznych 
i aksjologicznych podstaw odpowiedzialności, co stało się w konsekwencji przyczy-
ną sformalizowania tej odrębności w  postaci własnej ustawy karnej i  katalogiem 
czynów zabronionych i ich nazewnictwem”.

A prawo karne skarbowe jest to zbiór norm regulujących zwalczanie przestępstw skar-
bowych i wykroczeń skarbowych za pomocą kar i  innych środków oddziaływania. 

Inaczej rzecz ujmując, prawo karne skarbowe to zbiór przepisów określających, jakie czyny 
społecznie szkodliwe są przestępstwami skarbowymi i wykroczeniami skarbowymi, jakie 
stosuje się zasady odpowiedzialności za te czyny, jakie kary i środki karne grożą za ich popeł-
nienie, jak wygląda postępowanie przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz 
jak należy wykonywać prawomocne orzeczenia karne.

Prawo karne skarbowe składa się z  trzech zasadniczych działów: prawo karne 
skarbowe materialne, prawo karne skarbowe procesowe i  prawo karne skar-
bowe wykonawcze. Odnosząc się do budowy kodeksu karnego skarbowego, 
można wskazać, że prawu karnemu skarbowemu materialnemu odpowiada tytuł 
I  „Przestępstwa skarbowe i  wykroczenia skarbowe” (art.  1–111  k.k.s.), następnie 
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prawu karnemu skarbowemu procesowemu –  tytuł II „Postępowanie w  spra-
wach o  przestępstwa skarbowe i  wykroczenia skarbowe” (art.  113–177  k.k.s.), 
wreszcie prawu karnemu skarbowemu wykonawczemu –  tytuł III „Postępowa-
nie wykonawcze w  sprawach o  przestępstwa skarbowe i  wykroczenia skarbowe” 
(art. 178–191). Z tego względu stwierdza się, że regulacja karnoskarbowa ma cha-
rakter kompleksowy.

Pomimo daleko idącej autonomii prawa karnego skarbowego kodeks karny 
skarbowy w  dalszym ciągu wykazuje związki z  prawem karnym powszechnym, 
wyrażające się w  odpowiednim stosowaniu niektórych przepisów kodek-
su karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego wykonawcze-
go (zob.  schemat  1.2). W  tym zakresie zachodzi konieczność wskazania: klauzul 
odpowiedniego stosowania niektórych przepisów części ogólnej kodeksu karne-
go do kodeksu karnego skarbowego (art.  20 §  2  k.k.s.), klauzul odpowiedniego 
stosowania niektórych przepisów kodeksu postępowania karnego do kodeksu 
karnego skarbowego (art. 113 § 1 k.k.s.), klauzul odpowiedniego stosowania nie-
których przepisów kodeksu karnego wykonawczego do kodeksu karnego skarbo-
wego (art. 178 § 1 k.k.s.). Warto w tym miejscu odnotować, że przepisy art. 20 § 2, 
art.  113 §  1  i  art.  178 §  1  k.k.s. mówią nie o  jakimkolwiek, lecz „odpowiednim” 
stosowaniu przepisów kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego czy ko-
deksu karnego wykonawczego.

A Posłużenie się zwrotem „odpowiednio” oznacza w praktyce, że: a) konkretny przepis 
stosuje się wprost (bez żadnych modyfikacji); b) konkretnego przepisu nie stosuje 

się w ogóle; c) konkretny przepis stosuje się z modyfikacją wynikającą ze specyfiki prawa 
karnego skarbowego.

uchwała SN z dnia 23 maja 2006 r., i KZp 6/06, OSNKW 2006, nr 6, poz. 56

„W wypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego o przestępstwo skar-
bowe nie jest dopuszczalne orzeczenie świadczenia pieniężnego na podstawie art. 39 
pkt 7 k.k.”.

Odmienne – błędne – stanowisko w tym zakresie zaprezentował SA we Wrocławiu.

Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 16 maja 2002 r., ii AKo 254/02, OSA 2002, 
z. 9, poz. 68

„Kodeks karny skarbowy nie zalicza do środków karnych świadczenia pieniężnego 
przewidzianego w art. 39 pkt 7 k.k. (patrz: art. 22 § 2 i art. 20 § 2 k.k.s.). Do środków 
karnych związanych z  poddaniem sprawcy próbie zalicza natomiast warunkowe 
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