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Wykaz skrótów

WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 
z późn. zm.)

k.k.s. – ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.)

k.k.w. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 
Nr 90, poz. 557 z późn. zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 
Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

k.p.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 
Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)

k.w. – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.)

u.k.s. – ustawa karna skarbowa z dnia 26 października 1971 r. (tekst jedn.: Dz. U. 
z 1984 r. Nr 22, poz. 103 z późn. zm.)

u.o.p.z. – ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1417 z późn. zm.)

Czasopisma, orzecznictwo, publikatory

Biul. PK – Biuletyn Prawa Karnego
KZS – Krakowskie Zeszyty Sądowe
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
OSNwSK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
Prok. i Pr.-wkł. – Prokuratura i Prawo – wkładka
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Wykaz skrótów

Inne

ABW – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
CBA – Centralne Biuro Antykorupcyjne
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
OW – ograniczenie wolności
PW – pozbawienie wolności
SA – sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
ŻW – Żandarmeria Wojskowa
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Wstęp

WSTĘP

Prawo karne skarbowe. Diagramy ma na celu prezentację instytucji i zasad materialnego pra-
wa karnego skarbowego oraz procedury karnej skarbowej w sposób maksymalnie uprosz-
czony, ułatwiający ich opanowanie czy też przypomnienie. Zasadniczą część tego opraco-
wania stanowią tabele i wykresy, uzupełnione uwagami ogólnymi oraz wybranymi tezami 
z orzecznictwa, które zwracają uwagę na praktyczne problemy związane ze stosowaniem 
omawianych norm. Każdy rozdział otwierają pytania, na które czytelnik znajdzie odpowie-
dzi w tekstowych uwagach ogólnych albo w diagramach. 

Publikacja nie stanowi kompleksowego opracowania, które może zastąpić podręcznik 
czy wykład. Jest ich uzupełnieniem, formą szczegółowych i usystematyzowanych notatek 
z szeroko rozumianego prawa karnego skarbowego. Prawo karne skarbowe. Diagramy zostało 
opracowane w sposób odpowiadający w zasadzie strukturze kodeksu karnego skarbowego, 
co powinno dodatkowo ułatwić czytelnikowi jego wykorzystanie. Taką systematykę stosuje 
się też najczęściej na wykładach oraz w podręcznikach. 

Prawo karne skarbowe. Diagramy powstało przede wszystkim z myślą o studentach, aby uła-
twić im naukę przedmiotu, wszelkie powtórki i pomyślne zdanie egzaminu. Może jednak 
równie dobrze posłużyć wszystkim, którzy potrzebują podstawowej wiedzy na temat prawa 
karnego skarbowego podanej w pigułce; tj. zwłaszcza absolwentom studiów prawniczych, 
przygotowującym się do egzaminów na wybraną aplikację czy też aplikantom. 

Liczymy, że nasza książka będzie dla Czytelników dobrą pomocą w zmaganiach z nie-
łatwym prawem karnym skarbowym.

Autorki





Część I

MATERIALNE PRAWO KARNE SKARBOWE

(opracowała Magdalena Błaszczyk)
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Rozdział 1. Rozdział 1

Rozdział 1

POJĘCIE PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO, 
JEGO ŹRÓDŁA I SPECYFIKA

1. Co to jest prawo karne skarbowe?
2. Jaka jest relacja prawa karnego skarbowego i prawa karnego powszechnego?
3. Jakie są źródła prawa karnego skarbowego?
4. Co to znaczy, że kodeks karny skarbowy jest kodyfikacją kompleksową?
5. Co to znaczy, że kodeks karny skarbowy jest kodyfikacją zupełną?
6. Jaka jest struktura kodeksu karnego skarbowego?
7. Jakie zasady obowiązują w prawie karnym skarbowym?
8. Jakie funkcje pełni prawo karne skarbowe?

Uwagi ogólne
1. Prawo karne skarbowe stanowi dział szeroko rozumianego prawa karnego, wyspecja-

lizowany ze względu na przedmiot ochrony, którym są interesy finansowe Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej.

2. Pojęcia prawa karnego skarbowego można używać w dwóch znaczeniach:
 1) dla określenia norm definiujących czyny zabronione jako przestępstwa skarbowe oraz 

wykroczenia skarbowe, kary i środki karne stosowane wobec ich sprawców oraz zasady 
odpowiedzialności karnej skarbowej – prawo karne skarbowe sensu stricto, materialne 
prawo karne skarbowe;

 2) mając na myśli wszelkie normy prawa związane z odpowiedzialnością karną skarbową, 
tj. karnoskarbowe normy materialnoprawne, procesowe i wykonawcze – prawo karne 
skarbowe sensu largo.
3. Prawo karne skarbowe jest powiązane zarówno z prawem karnym powszechnym 

(materialnym, procesowym i wykonawczym), jak i z prawem finansowym – podatkowym, 
celnym, dewizowym oraz hazardowym.

4. Jedynym źródłem prawa karnego skarbowego jest Kodeks karny skarbowy – ustawa 
z dnia 10 września 1999 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.) – który obowiązu-
je od 17 października 1999 r. Kodeks karny skarbowy jest kodyfikacją kompleksową (składa 
się z trzech części – materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej) oraz zupełną (definiu-
je wszystkie przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – art. 53 § 1 k.k.s.; w systemie 
polskiego prawa nie występuje pozakodeksowe prawo karne skarbowe). Definicje ustawowe 
przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych zawarte w kodeksie karnym skarbowym 
z reguły są niezupełne, blankietowe. Wymagają sięgnięcia do przepisów prawa finansowego, 
które uzupełniają treści brakujące w przepisach kodeksu karnego skarbowego.
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Rozdział 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego, jego źródła i specyfika

Diagram 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego

Diagram 2. Struktura kodeksu karnego skarbowego

Diagram 3. Struktura części materialnoprawnej kodeksu karnego skarbowego

PRAWO 
KARNE 

SKARBOWE

MATERIALNE PRAWO KARNE 
SKARBOWE + POSTĘPOWANIE 

KARNE SKARBOWE + 
PRAWO KARNE SKARBOWE 

WYKONAWCZE = PRAWO KARNE 
SKARBOWE SENSU LARGO

MATERIALNE PRAWO KARNE 
SKARBOWE = normy określające 

przestępstwa skarbowe 
i wykroczenia skarbowe, kary 

i środki karne oraz zasady 
odpowiedzialności karnej 

skarbowej = PRAWO KARNE 
SKARBOWE SENSU STRICTO

KODEKS KARNY SKARBOWY

TYTUŁ I
Przestępstwa skarbowe 
i wykroczenia skarbowe

TYTUŁ III
Postępowanie wykonawcze 
w sprawach o przestępstwa 

skarbowe i wykroczenia 
skarbowe

TYTUŁ II
Postępowanie w sprawach 
o przestępstwa skarbowe 
i wykroczenia skarbowe

TYTUŁ I
Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

CZĘŚĆ OGÓLNA CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

• ogólne zasady odpowiedzialności
• definicje pojęć i instytucji prawa karnego 

skarbowego

UWAGA! w art. 53 k.k.s. znajduje się większość 
definicji ustawowych na potrzeby wszystkich 
tytułów ustawy – wykładnia autentyczna

• zasady wymiaru kary

• definicje wszystkich typów przestępstw 
skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz sankcje

PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA:
– PODATKOWE
– CELNE
– DEWIZOWE
– HAZARDOWE
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Rozdział 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego, jego źródła i specyfika

Diagram 4. Powiązania prawa karnego skarbowego z prawem karnym powszechnym

Diagram 5. Powiązania prawa karnego skarbowego z prawem finansowym

KODEKS KARNY SKARBOWY

TYTUŁ I
Przestępstwa skarbowe 
i wykroczenia skarbowe

CZĘŚĆ OGÓLNA = w zasadzie 
autonomiczna

KODEKS KARNY
CZĘŚĆ OGÓLNA i WOJSKOWA

= wybrane przepisy są 
stosowane odpowiednio 

do przestępstw skarbowych 
(art. 20 § 1 k.k.s.)

TYTUŁ III
Postępowanie wykonawcze 
w sprawach o przestępstwa 

skarbowe i wykroczenia 
skarbowe

KODEKS KARNY 
WYKONAWCZY

= w zasadzie stosuje się 
odpowiednio jego przepisy, 
o ile – wyjątkowo – kodeks 
karny skarbowy nie stanowi 
inaczej (art. 178 § 1 k.k.s.)

TYTUŁ II
Postępowanie w sprawach 
o przestępstwa skarbowe 
i wykroczenia skarbowe

KODEKS 
POSTĘPOWANIA KARNEGO

= w zasadzie stosuje się 
odpowiednio jego przepisy, o ile 

– wyjątkowo – kodeks karny 
skarbowy nie stanowi inaczej 

(art. 113 § 1 k.k.s.)

TYTUŁ I
Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

DZIAŁ II
Część szczególna

Rozdział 6

Przestępstwa 
skarbowe 

i wykroczenia 
skarbowe przeciwko 

obowiązkom 
podatkowym 

i rozliczeniom z tytułu 
dotacji i subwencji

Rozdział 9

Przestępstwa 
skarbowe 

i wykroczenia 
skarbowe przeciwko 

organizacji gier 
hazardowych

Rozdział 8

Przestępstwa 
skarbowe 

i wykroczenia 
skarbowe 

przeciwko obrotowi 
dewizowemu

Rozdział 7

Przestępstwa 
skarbowe 

i wykroczenia 
skarbowe przeciwko 
obowiązkom celnym 
oraz zasadom obrotu 
z zagranicą towarami 

i usługami

PRAWO PODATKOWE
PRAWO LOTERYJNE, 

tj. dotyczące gier 
hazardowych

PRAWO DEWIZOWEPRAWO CELNE
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