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KODEKS KARNY:

5 grudnia 2020 r. –  ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1517) 

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO:

9 lutego 2021 r.     –  ustawa z 16 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
karnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 155)

1 października 2028 r., 1 października 2029 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektro-
nicznych (Dz.U. poz. 2320)

KODEKS KARNY WYKONAWCZY:

1 stycznia 2021 r.    –  ustawa z 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2020 ze zm.)

11 stycznia 2021 r.    –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18 listopada 
2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny 
wykonawczy (Dz.U. z 2021 r. poz. 53)

16 marca 2021 r.    –  wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 marca 2021 r., sygn. akt. SK 9/18 
(Dz.U. poz. 472)

KODEKS WYKROCZEŃ:

29 listopada 2020 r.  –  ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem 
COVID-19 (Dz.U. poz. 2112 ze zm.)

30 listopada 2020 r.  –  ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 956)

5 grudnia 2020 r. –  ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1517)

12 lutego 2021 r.  –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 stycznia 2021 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz.U. 
poz. 281)

18 kwietnia 2026 r.  –  ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i kon-
sumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)

KODEKS POSTĘPOWANIA 
W SPRAWACH O WYKROCZENIA:

29 listopada 2020 r., 6 grudnia 2020 r.   –  ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wy-
stąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2112 ze zm.)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 



30 listopada 2020 r.  –  ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 956)

15 marca 2021 r.  –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 marca 2021 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia (Dz.U. poz. 457)

1 października 2029 r. –  ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320)

KODEKS KARNY SKARBOWY:

1 stycznia 2021 r. –  ustawa z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym  
od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2122)

5 marca 2021 r.   –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 lutego 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny skarbowy 
(Dz.U. poz. 408)

1 lipca 2021 r.  –  ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320)

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII:

19 listopada 2020 r. –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 27 października 
2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz.U. poz. 2050)

1 lipca 2021 r. –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 
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Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeks karny
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1444; 

zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1517)

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I
Zasady odpowiedzialności karnej

Struktura przestêpstwa. Warunki odpowiedzialności

Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn 
zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

§ 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość 
jest znikoma.

§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można 
mu przypisać winy w czasie czynu.

Przestêpstwa skutkowe z zaniechania

Art. 2. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez 
zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapo-
biegnięcia skutkowi.

Zasada humanitaryzmu

Art. 3. Kary oraz inne środki przewidziane w tym kodeksie stosuje się 
z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w szczególności z poszanowaniem god-
ności człowieka.



24

Zasady stosowania ustawy karnej

Art. 4. § 1. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie po-
pełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę 
obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

§ 2. Jeżeli według nowej ustawy za czyn objęty wyrokiem nie można orzec kary 
w wysokości kary orzeczonej, wymierzoną karę obniża się do wysokości najsurow-
szej kary możliwej do orzeczenia na podstawie nowej ustawy.

§ 3. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zagrożony 
karą pozbawienia wolności, wymierzoną karę pozbawienia wolności podlegającą 
wykonaniu zamienia się na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, przyjmując 
że jeden miesiąc pozbawienia wolności równa się 60 stawkom dziennym grzywny 
albo 2 miesiącom ograniczenia wolności.

§ 4. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zabroniony 
pod groźbą kary, skazanie ulega zatarciu z mocy prawa.

Zasada terytorialności

Art. 5. Ustawę karną polską stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn za-
broniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku 
wodnym lub powietrznym, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospo-
lita Polska jest stroną, stanowi inaczej.

Czas i miejsce pope³nienia czynu zabronionego

Art. 6. § 1. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym 
sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany.

§ 2. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca 
działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek sta-
nowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał 
nastąpić.

Kwalifikacja przestêpstw. Zbrodnia i wystêpek

Art. 7. § 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem.
§ 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na 

czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.
§ 3. Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek 

dziennych albo powyżej 5 000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą 
miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

Zasada ustalania strony podmiotowej

Art. 8. Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie; występek można popełnić 
także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi.

Kodeks karnyArt. 4–8 
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Strona podmiotowa czynu. Umyślnośæ i nieumyślnośæ

Art. 9. § 1. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma za-
miar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego 
popełnienia, na to się godzi.

§ 2. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając za-
miaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności 
wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu 
przewidywał albo mógł przewidzieć.

§ 3. Sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność, którą ustawa uzależnia 
od okreś lonego następstwa czynu zabronionego, jeżeli następstwo to przewidywał 
albo mógł przewidzieć.

Zdolnośæ wiekowa odpowiedzialności karnej

Art. 10. § 1. Na zasadach okreś lonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto po-
pełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat.

§ 2. Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego 
okreś lonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, 
art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3 lub 4, art. 223 § 2, art. 252 § 1 lub 2 oraz 
w art. 280, może odpowiadać na zasadach okreś lonych w tym kodeksie, jeżeli oko-
liczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste 
za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wycho-
wawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.

§ 3. W wypadku okreś lonym w § 2 orzeczona kara nie może przekroczyć dwóch 
trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za przypisane 
sprawcy przestępstwo; sąd może zastosować także nadzwyczajne złagodzenie kary.

§ 4. W stosunku do sprawcy, który popełnił występek po ukończeniu lat 17, 
lecz przed ukończeniem lat 18, sąd zamiast kary stosuje środki wychowawcze, lecz-
nicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich, jeżeli okoliczności sprawy oraz 
stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają.

Jednośæ czynu. Zbieg przepisów ustawy

Art. 11. § 1. Ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo.
§ 2. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona okreś lone w dwóch albo więcej przepi-

sach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich 
zbiegających się przepisów.

§ 3. W wypadku okreś lonym w § 2 sąd wymierza karę na podstawie przepisu 
przewidującego karę najsurowszą, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu innych 
środków przewidzianych w ustawie na podstawie wszystkich zbiegających się prze-
pisów.

Kodeks karny Art. 9–11



26

Czyn ci¹g³y

Art. 12. § 1. Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu 
w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli 
przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań 
za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego.

§ 2. Odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona prze-
stępstwa ten, kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo 
takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyśl-
nych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpo-
wiedzialność za przestępstwo.

Rozdział II
Formy popełnienia przestępstwa

Usi³owanie. Udolnośæ i nieudolnośæ

Art. 13. § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu za-
bronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które 
jednak nie następuje.

§ 2. Usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że do-
konanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popeł-
nienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka nie nadającego 
się do popełnienia czynu zabronionego.

Wymiar kary za usi³owanie

Art. 14. § 1. Sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia prze-
widzianego dla danego przestępstwa.

§ 2. W wypadku okreś lonym w art. 13 § 2 sąd może zastosować nadzwyczajne 
złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Bezkarnośæ usi³owania. Czynny ¿al

Art. 15. § 1. Nie podlega karze za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od do-
konania lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.

§ 2. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w stosunku do spraw-
cy, który dobrowolnie starał się zapobiec skutkowi stanowiącemu znamię czynu za-
bronionego.

Przygotowanie. Odpowiedzialnośæ za przygotowanie

Art. 16. § 1. Przygotowanie zachodzi tylko wtedy, gdy sprawca w celu popełnie-
nia czynu zabronionego podejmuje czynności mające stworzyć warunki do przed-
sięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania, w  szczególności 

Kodeks karnyArt. 12–16 
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w tymże celu wchodzi w porozumienie z inną osobą, uzyskuje lub przysposabia 
środki, zbiera informacje lub sporządza plan działania.

§ 2. Przygotowanie jest karalne tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi.

Bezkarnośæ dobrowolnego odst¹pienia od przygotowania

Art. 17. § 1. Nie podlega karze za przygotowanie, kto dobrowolnie od niego 
odstąpił, w szczególności zniszczył przygotowane środki lub zapobiegł skorzystaniu 
z nich w przyszłości; w razie wejścia w porozumienie z inną osobą w celu popeł-
nienia czynu zabronionego, nie podlega karze ten, kto nadto podjął istotne starania 
zmierzające do zapobieżenia dokonaniu.

§ 2. Nie podlega karze za przygotowanie osoba, do której stosuje się art. 15 § 1.

Formy zjawiskowe czynu karalnego. Sprawstwo indywidualne, 
wspó³sprawstwo, sprawstwo kierownicze, sprawstwo poleceniowe, 

pod¿eganie, pomocnictwo

Art. 18. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabro-
niony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje 
wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie 
innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.

§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu za-
bronionego, nakłania ją do tego.

§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała 
czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególno-
ści dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpo-
wiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiąz-
kowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem 
ułatwia innej osobie jego popełnienie.

Wymiar kary za pod¿eganie i pomocnictwo

Art. 19. § 1. Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach 
zagrożenia przewidzianego za sprawstwo.

§ 2. Wymierzając karę za pomocnictwo sąd może zastosować nadzwyczajne 
złagodzenie kary.

Niezale¿na odpowiedzialnośæ wspó³dzia³aj¹cych

Art. 20. Każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego od-
powiada w granicach swojej umyślności lub nieumyślności niezależnie od odpowie-
dzialności pozostałych współdziałających.

Zasada indywidualizacji odpowiedzialności karnej

Art. 21. § 1. Okoliczności osobiste, wyłączające lub łagodzące albo zaostrzają-
ce odpowiedzialność karną, uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.

Kodeks karny Art. 17–21
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Kodeks karny skarbowy Art. 79–80a

Brak obliczaj¹cego i pobieraj¹cego podatek

Art. 79. § 1. Płatnik lub inkasent, który nie wyznacza w wymaganym terminie 
osoby, do której obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz termi-
nowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, lub nie zgłasza właści-
wemu miejscowo organowi podatkowemu wymaganych danych takiej osoby,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 2. Tej samej karze podlega płatnik, który nie składa w terminie deklaracji.

Naruszenie wymogu sk³adania informacji podatkowej

Art. 80. § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu or-
ganowi wymaganej informacji podatkowej,

podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.
§ 2. Płatnik oraz podmiot, o którym mowa w art.  41 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, niepełniący funkcji płatni-
ka, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub  właściwemu 
 organowi wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa 
w art.  42 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy,

podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.
§ 2a. Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi in-

formacji o amerykańskich rachunkach raportowanych, o której mowa w art. 4 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie po-
prawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia 
ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2020 r. poz. 166)

podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.
§ 3. Jeżeli informację okreś loną w § 1–2a złożono nieprawdziwą, sprawca pod-

lega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego okreś lonego 

w § 1–3
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Nieprawid³owości w informacji podsumowuj¹cej

Art. 80a. § 1. Kto w informacji podsumowującej podaje nieprawdę lub zata-
ja prawdę,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 2. Kto, wbrew obowiązkowi, nie składa w terminie właściwemu organowi in-

formacji podsumowującej lub wbrew obowiązkowi nie składa jej za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
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Niedope³nienie obowi¹zku przekazania w terminie w³aściwemu organowi 
podatkowemu sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania

Art. 80b. Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu 
organowi podatkowemu sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania, 
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Niedope³nienie obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów 
o wymianie informacji podatkowych z innymi pañstwami

Art. 80c.24 § 1. Kto, działając w imieniu lub interesie raportującej instytucji fi-
nansowej, wbrew przepisom ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji 
podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2020 r. poz. 343 i 1106), nie dopełnia 
obowiązku:

1) stosowania zasad i procedur należytej staranności oraz procedur sprawozdaw-
czych,

2) rejestrowania czynności podejmowanych w ramach procedur należytej sta-
ranności,

3) gromadzenia dokumentacji wymaganej w ramach stosowania procedur nale-
żytej staranności,

4) usunięcia w terminie nieprawidłowości wskazanych w wyniku kontroli, o któ-
rym mowa w art. 70  ust. 4 tej ustawy,

podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego okreś lonego 

w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Sk³adanie nieprawdziwej informacji o jednostkach 
wchodz¹cych w sk³ad grupy podmiotów

Art. 80d.25 § 1. Kto, działając w imieniu lub interesie podatnika, wbrew prze-
pisom ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z inny-
mi państwami, składa nieprawdziwą informację dla celów informacji o jednostkach 
wchodzących w skład grupy podmiotów,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego okreś lonego 

w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Naruszenie obowi¹zku sk³adania informacji o cenach transferowych

Art. 80e.26 § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie składa Szefowi Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej informacji o cenach transferowych, o której mowa w art. 23 zf 

24 Art. 80c zmieniony przez art. 3 pkt 1 ustawy z 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. poz. 694) zmieniającej 
nin. ustawę z dniem 30 kwietnia 2019 r.

25 Art. 80d zmieniony przez art. 3 pkt 2 ustawy z 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. poz. 694) zmieniającej 
nin. ustawę z dniem 30 kwietnia 2019 r.

26 Art. 80e dodany przez art. 9 pkt 5 ustawy z 23 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2193) zmienia-
jącej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2019 r.

Art. 80b–80e 
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ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz w art. 11 t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych, albo składa tę informację po terminie lub składa nieprawdziwą in-
formację, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego okreś lonego 
w § 1 pod lega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Naruszenie obowi¹zków zwi¹zanych z przekazywaniem 
informacji dotycz¹cych schematów podatkowych

Art. 80f.27 § 1. Kto wbrew obowiązkowi:
1) nie przekazuje właściwemu organowi informacji o schemacie podatkowym 

albo przekazuje informacje po terminie,
2) nie przekazuje właściwemu organowi danych dotyczących podmiotów, któ-

rym udostępniono standaryzowany schemat podatkowy, albo przekazuje je 
po terminie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie składa informacji, 
o której mowa w art. 86 j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat-
kowa.

§ 3. Karze okreś lonej w § 1 podl ega również, kto wbrew obowiązkowi:
1) nie informuje pisemnie podmiotu obowiązanego do przekazania schematu 

podatkowego o tym obowiązku lub robi to po terminie;
1)28 nie informuje na piśmie podmiotu obowiązanego do przekazania schematu 

podatkowego o tym obowiązku lub robi to po terminie;
2) nie przekazuje podmiotowi obowiązanemu do przekazania schematu po-

datkowego danych, o których mowa w art. 86f  § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa, dotyczących schematu podatkowego lub robi 
to po terminie;

3) nie informuje pisemnie podmiotów obowiązanych do przekazania informacji 
o schemacie podatkowym, o tym, że nie przekaże informacji o schemacie 
podatkowym lub robi to po terminie;

3)29 nie informuje na piśmie podmiotów obowiązanych do przekazania informacji 
o schemacie podatkowym, o tym, że nie przekaże informacji o schemacie podat-
kowym lub robi to po terminie;

4) nie występuje do podmiotu zlecającego czynności z odrębnym pismem o prze-
kazanie mu pisemnego oświadczenia, że uzgodnienie nie stanowi schematu 
podatkowego, lub robi to po terminie.

27 Art. 80f dodany przez art. 9 pkt 5 ustawy z 23 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2193) zmienia-
jącej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2019 r.

28 Art. 80f § 3 pkt 1 zmieniony przez art. 89 pkt 3 lit. a ustawy z 18 listopada 2020 r. (Dz.U. 
poz. 2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2021 r.

29 Art. 80f § 3 pkt 3 zmieniony przez art. 89 pkt 3 lit. a ustawy z 18 listopada 2020 r. (Dz.U. 
poz. 2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2021 r.
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4)30 nie występuje do podmiotu zlecającego czynności z odrębnym pismem o prze-
kazanie mu oświadczenia na piśmie, że uzgodnienie nie stanowi schematu 
podatkowego, lub robi to po terminie.

§ 4. Kto wbrew art. 86i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja po-
datkowa posługuje się unieważnionym NSP, podlega karze grzywny do 240 stawek 
dziennych.

§ 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego okreś lonego 
w § 1–4, pod lega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Naruszenie obowi¹zków zwi¹zanych ze sk³adaniem zawiadomieñ 
o prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze 
magazynu typu call-off stock

Art. 80g.31 § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie składa zawiadomienia o prowa-
dzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock 
albo składa je po terminie lub podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywi-
stym, 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 
§ 2. Karze okreś lonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew obowiązkowi nie skła-

da zawiadomienia o zmianie danych zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa 
w § 1, albo składa je po terminie lub podaje w nim dane niezgodne ze stanem rze-
czywistym.

Niedope³nienie obowi¹zku zg³oszenia identyfikacyjnego 
lub jego aktualizacji

Art. 81. § 1. Podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi:
1) nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji obję-

tych nim danych albo też podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywi-
stym lub niepełne,

2) dokonuje zgłoszenia więcej niż jeden raz,
3) nie podaje numeru identyfikacji podatkowej lub podaje numer nieprawdziwy,
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 2. (uchylony)

Naruszenie przepisów o dotacji i subwencji

Art. 82. § 1. Kto naraża finanse publiczne na uszczuplenie poprzez nienależ-
ną wypłatę, pobranie lub niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji lub 
subwencji,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

30 Art. 80f § 3 pkt 4 zmieniony przez art. 89 pkt 3 lit. b ustawy z 18 listopada 2020 r. (Dz.U. 
poz. 2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2021 r.

31 Art. 80g dodany przez art. 6 pkt 2 ustawy z 28 maja 2020 r. (Dz.U. poz. 1106) zmieniającej 
nin. ustawę z dniem 1 lipca 2020 r. 

Art. 80g–82 






