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Przedmowa 
Prawo karne skarbowe ze względu na swoją wyspecjalizowaną materię przedmiotu ochrony stanowi 

odmienne od prawa karnego powszechnego, ujęcie problematyki penalizacji czynów zabronionych. Z tego 

też powodu, bywa często marginalizowaną gałęzią prawa podczas licznych ogólnopolskich konferencji 

zajmujących się problematyką penalną.  

Powyższe, stanowiło istotny argument dla zorganizowania w dniu 25 kwietnia 2017 r. na Wydziale 

Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pierwszej konferencji naukowej 

w historii tego wydziału, poświęconej wyłącznie problematyce prawa karnego skarbowego, zatytułowanej: 

„Węzłowe Problemy Prawa Karnego Skarbowego”. 

Konferencja o charakterze ogólnopolskim, skierowana została do szerokiego grona odbiorców i miała na 

celu wskazanie, jakie obecnie problemy stanowić może analiza i stosowanie prawa karnego skarbowego na 

płaszczyźnie teoretycznej oraz praktycznej oraz na co należałoby zwrócić uwagę, aby stosowanie zawartych 

w Kodeksie karnym skarbowym przepisów umożliwiało nie budzące wątpliwości ich egzekwowanie. 

Pokłosiem tego wydarzenia jest poniższa monografia, w której zawarte zostały wystąpienia części spośród 

wszystkich uczestników konferencji. 

Monografia składa się z 11 publikacji, których Autorzy skupili się na różnych płaszczyznach prawa 

karnego skarbowego, chcąc zasygnalizować w ich ocenie – najbardziej charakterystyczny problem z jakim 

spotkać się mogą podmioty stosujące obecnie obowiązujące prawo karne skarbowe. Poprzez swoje publikacje, 

mieli również na celu przedstawienie wielości problemów z jakimi spotkać się mogą badacze chcący 

przeanalizować założenia Ustawodawcy, określające ramy prawa karnego skarbowego. 

Warto tutaj zaznaczyć, że wszyscy autorzy publikacji są osobami stosunkowo młodymi – studentami 

kierunków prawniczych lub jego niedawnymi absolwentami, które swoją publikacją starały się przedstawić 

spojrzenie na problematykę karną skarbową właśnie z punktu widzenia młodych osób, które poznają 

poszczególne gałęzie prawa i uczą się ich właściwego interpretowania. 

Tym samym, całość monografii stanowić może interesujący zbiór opracowań naukowych o wartości 

naukowej oraz praktycznej, ułatwiającej zrozumienie i stosowanie przepisów karnych skarbowych. Ponadto, 

może stanowić istotny przyczynek do dyskusji mającej na celu zmianę części obecnie obowiązujących 

unormowań i ich racjonalizację w celu lepszej skuteczności stosowania przepisów karnych skarbowych. 

Redaktorzy pragną podziękować wszystkim Autorom za opracowanie poszczególnych publikacji oraz 

uczestnikom konferencji za udział i dyskusję a w sposób szczególny wyrazić wdzięczność całemu Kolegium 

Dziekańskiemu Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, za 

okazaną życzliwość i wsparcie. 

 

Dr Michał Kurzyński 

Karolina Krzeszowska  
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Magdalena Tyska  

 

 

OSZUSTWO PODATKOWE JAKO SPOSÓB UCIECZKI PRZED PODATKIEM 

 

Uwagi wstępne 

Wiedza podatkowa zachowała się w Polsce po II wojnie światowej, co nie przesądza o 

tym, że nie istniała ona uprzednio. Albowiem podatki znane są już państwu polskiemu od 

okresu państwa patrymonialnego, które wówczas przejawiały się głównie w formie danin 

w naturze. Bez wątpienia stanowią one w ręku państwa istotny instrument oddziaływania 

na podporządkowanych mu obywateli. Podatki są złożoną kategorią prawo- ekonomiczną, 

stanowiącą dochód budżetu państwa. Jednakże uderzają w zasób finansowy każdego z nas, 

w związku z obowiązkiem ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych. Dlatego też wiele 

osób ucieka od opodatkowania, nie bacząc na konsekwencje tego czynu.  

Celem niniejszego artykułu jest analiza oszustwa podatkowego, występującego jako 

przejaw postępowania zmierzającego do obniżenia obciążenia podatkowego. Należy 

zaznaczyć, że to dość powszechny i najbardziej charakterystyczny delikt podatkowy, 

tradycyjnie zwany uchylaniem się od opodatkowania. Zjawisko to zostanie ukazane w 

świetle ustawowej regulacji, która stanowi źródło odpowiedzialności karnoskarbowej. 

Ważny jest fakt, iż przestępczość podatkowa stanowi element tzw. szarej strefy 

gospodarczej, która jest znacznie szerszym pojęciem. Pokrótce przedstawione zostaną 

przyczyny ekonomiczne, psychologiczne i etyczne oraz socjologiczne popełniania 

przestępstw podatkowych. Całość rozważań stwarzać będzie możliwość wysunięcia 

pewnych metod, umożliwiających zapobiegnięcie przejawów tego patologicznego zjawiska 

w gospodarce.  

 

Ustawowe regulacje  

W polskim systemie prawnym ustawodawca poprzez ustawę kodeks karny skarbowy1 

(dalej: k.k.s.) w jego części szczególnej, realizuje koncepcję kompletnej kodyfikacji 

różnorodnych typów czynów zabronionych występujących w tej gałęzi prawa. W rozdziale 

pierwszym części szczególnej tej ustawy zawarte zostały poszczególne typy zachowań 

opierające się na łamaniu prawa podatkowego2. W ramach tej kategoryzacji wyróżniamy 

następujące rodzaje oszustw podatkowych: nieujawnienie przedmiotu lub podstawy 

opodatkowania (art. 54 k.k.s.), firmactwo (art.55 k.k.s.), oszustwo wobec organu 

podatkowego (art. 56 §1-3 k.k.s.) oraz narażenie na bezpodstawny zwrot podatku (art. 76 

k.k.s.). 

Wymienione powyżej czyny zabronione należy uznać za równoprawne, gdyż ciężko 

wskazać jedno, konkretne postępowanie, które w sposób właściwy będzie wypełniać 

znamiona oszustwa podatkowego. Ukazuje nam to, że jest to problematyka dość obszerna i 

może przybierać różne formy. Oszustwo podatkowe to zwrot powszechnie używany w 

języku potocznym, związany z czynami karalnymi w związku z obowiązkiem podatkowym. 

                                                             
1 Ustawa z 10 września 1999 r., (Dz. U. 2016. 2137). 
2 Szerzej: P. Karwat, Obejście prawa podatkowego, Warszawa 2003, s. 18-22. 
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Ustawodawca nie przewidział jednak tego określenia w polskim systemie prawnym, jednak 

wykształciło się w literaturze3. Nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania jest 

najbliższe biernej postaci oszustwa zawartego w art. 286 § 1 k.k.4 i w zawiązku z tym 

zostanie dokonana analiza tego przestępstwa, w kontekście omawianej materii.  

Przepis art. 54 § 1 k.k.s. penalizuje zachowanie, w którym podatnik uchylając się od 

opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy 

opodatkowania lub nie składa deklaracji, czynem tym naraża podatek na uszczuplenie.  

Ustawodawca jasno sprecyzował podmiot tego czynu zabronionego poprzez określenie 

sprawcy jako podatnika. Należy zauważyć, że znaczna część naszego społeczeństwa jest 

podatnikiem jakiegokolwiek podatku, co stanowić może, że każdy z nas może być 

potencjalnym sprawcą tego deliktu. Z racji zrozumienia omawianego przepisu wymaganej 

jest przytoczenie istniejącej legalnej definicji tego podmiotu. W rozumieniu prawnym 

podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi 

podatkowemu5. 

 Z wyroku Sądu Najwyższego wynika, że podatnikiem może być wyłącznie osoba, 

której obowiązek podatkowy wynika z ustaw podatkowych jako nieskonkretyzowana 

powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia 

określonego w tych ustawach6. A więc ustawy podatkowe nakładają na nas obowiązek 

świadczenia danin, gdyż określają one przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku 

podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i 

obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich 

następców prawnych oraz osób trzecich7. W związku z powyższym czyny określone 

poprzez ten przepis są czynami indywidualnymi ze względu na charakterystyczne cechy 

sprawcy. 

Istotą omawianego czynu zabronionego jest zatajenie, zafałszowanie stopnia wymiaru 

powstałego zobowiązania podatkowego. Polega to również na uchylaniu się od 

opodatkowania, które może być całkowite lub dotyczyć części tego wymiaru. W związku z 

funkcją ochronną, którą gwarantuje nam kodeks karny skarbowy jest zapewnienie 

bezpieczeństwa oraz porządku interesu finansowego państwa. Poprzez interesy finansowe 

państwa rozumie się interesy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz 

Wspólnoty Europejskiej. Przemawia to za ogólnym przedmiotem ochronnym. Jednakże w 

omawianym przepisie wstępuje również bezpośredni, indywidualny przedmiot ochrony. 

Stanowi go prawidłowy wymiar zobowiązań podatkowych.  

Skutek oszustw podatkowych, wchodzący w skład znamion czynu zabronionego, 

polega na narażeniu podatku na uszczuplenie. Zgodnie z art. 53 § 28 k.k.s. narażenie na 

uszczuplenie należności publicznoprawnej czynem zabronionym jest to spowodowanie 

                                                             
3 mi.in.: Cyt. za P.M. Gaudemet, Finanse publiczne, Warszawa 1990, s. 531. 
4 § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia 

własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do 
należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 
8.  

5 Art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 Nr 137 poz. 926). 
6 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2005 r., sygn. akt: IV KK 125/05. 
7 Art. 3 pkt. 1 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 Nr 137 poz. 926). 
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konkretnego niebezpieczeństwa takiego uszczuplenia - co oznacza, że zaistnienie 

uszczerbku finansowego jest wysoce prawdopodobne, choć nie musi nastąpić. W praktyce 

jednak, jak trafnie zauważa się w literaturze, najczęściej skutkiem jest uszczuplenie, a nie 

narażenie na uszczuplenie podatku8. Jednakże dokonanie przez sprawcę uszczuplenia 

należności publicznoprawnej łączy się z pewnością z wyższym wymiarem kary. Albowiem 

wpływa to na stopień społecznej szkodliwości czynu (art. 53 § 7 k.k.s.), stanowi również 

przesłankę sądowego wymiaru kary (art. 13 § 1 k.k.s.). Powoduje również możliwość 

skorzystania z niektórych instytucji przewidzianych przez kodeks karny, np. instytucje 

zaniechania ukarania sprawcy określonej w art. 16 k.k.s. w postaci czynnego żalu. Z drugiej 

strony może być, np. przesłanką z art. 37 § 1 k.k.s., a więc stanowi nadzwyczajne 

obostrzenia kary. Istotne jest zauważenie, że uszczuplenie podatku następuje w ostatnim 

dniu terminu, w którym podatek zgodnie z przepisami prawa podatkowego winien być 

wpłacony, a na skutek uchylenia się od opodatkowania do zapłaty nie doszło9. 

Omawiane oszustwo podatkowe ze względu na stronę przedmiotową polega na 

umyślności. Delikt w postaci niezgłaszania przedmiotu lub podstawy opodatkowania musi 

być nacechowany celem uchylania się opodatkowania, co powoduje, że należy go uznać za 

czyn, który można popełnić jedynie w zamiarze cum dolo directo- bezpośrednim 

kierunkowym10. Na gruncie art. 54 §1 k.k.s. podatnikowi, który umyślnie nie ujawnia 

przedmiotu lub podstawy opodatkowania bądź nie składa deklaracji, czyli odmawia 

wypełnienia obowiązków instrumentalnych, nie ma wówczas potrzeby by udowadniać, że 

działał w zamiarze rzeczywistego osiągnięcia korzyści majątkowej11. 

Kwota podatku narażonego na uszczuplenie stanowi bowiem podstawowe kryterium 

rozgraniczenia tego deliktu na poszczególne typy przestępstwa. Ma to istotne znaczenie w 

przypadku wymierzenia kary. Sankcje za oszustwa podatkowe są zróżnicowane w 

zależności od tego czy dany czyn zabroniony jest karalny jako przestępstwo skarbowe w 

typie podstawowym, typie uprzywilejowanym czy też jako wykroczenie skarbowe.  

W typie podstawowym oszustwa podatkowego (art. 54 § 1 k.k.s.) sprawca podlega karze 

grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom 

łącznie. Wynika z tego, że czyny te podlegają karom najsurowszym przewidzianych przez 

kodeks karny skarbowy, gdyż zgodnie z art. 23 § 1 najwyższa liczba stawek dziennych 

wynosi 720. Odnośnie kary pozbawienia wolności ustawodawca nie wskazał maksymalnego 

wymiaru kary pozbawienia wolności. Stosuje się więc analogicznie przepis art. 27 § 1 k.k.s., 

który wskazuje, że kara izolacyjna wynosi maksymalnie 5 lat. Odpowiedzialność karna za 

ten sam czyn w typie uprzywilejowanym z art. 54 § 2 k.k.s. ze względu na małą wartość12 

narażonego na uszczuplenie podatku, polega tylko na karze grzywny do 720 stawek 

                                                             
8 Zob.: P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy, s. 547.  
9 Szerzej: K. Buk, Uchylenie się od opodatkowania w świetle Kodeksu karnego skarbowego, cz. II, Dor.Podat. 

2007/2/22. 
10 L. Wilk [w:] L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy, Warszawa 2007, s. 279.  
11 T. Dębowska-Romanowska, Następstwa karno-skarbowe nieujawnienia podatku a obowiązki państwa wobec 

podatników, PiP 2007/9/21-34. 
12 Zgodnie z art. 53 § 14 k.k.s. mała wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie 

przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Natomiast art. 53 § 4 k.k.s. stanowi, że 
minimalne wynagrodzenie jest to wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). 
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dziennych. Natomiast w §3 omawianego artykułu, oszustwo podatkowe stanowi 

wykroczenie podatkowe, gdy kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza 

ustawowego progu13. Wówczas sprawca czynu podlega karze grzywny za wykroczenie 

skarbowe, co oznacza, że w grę wchodzi kara grzywny z art. 48 § 1 k.k.s. tzn. od jednej 

dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

Jak przewiduje art. 15 k.k.s. orzeczenie zapadłe w postępowaniu w sprawie o 

przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie zwalnia od obowiązku uiszczenia 

należności publicznoprawnej. Istotne jest to, gdyż pozwala to uzupełnić lukę, powstały 

uszczerbek na skutek nie wpłacenia należnej należności. Kara grzywny nie spełnia takiej 

funkcji redystrybucyjnej, gdyż jest to coś dodatkowego, spełniającego teorię kary 

bezwzględnej.  

 

Przyczyny popełniania oszustwa podatkowego. 

W zakresie popełniania przestępstw ważne jest poznanie przyczyny ich występowania, 

co umożliwi bliższe poznanie tego zjawiska. Należy zgodzić się z twierdzeniem Brunona 

Hołysta, iż źródeł przestępczości nie da się sprowadzić do jednej czy nawet dwóch czy 

trzech przyczyn, bowiem zjawiska przestępcze są wynikiem oddziaływania olbrzymiej 

mnogości alternatywnie zbieżnych determinant14. Zgonie z powyższym również na 

popełnienie oszustw podatkowych wpływa szereg przyczyn. Można jest próbować podzielić 

na socjologiczne, psychologiczne, etyczne, ekonomiczne oraz techniczne. Jednakże podział 

ten nie jest ściśle zawężony, gdyż pomiędzy nimi zachodzi nakładanie się czynników i 

dostrzec można wzajemne oddziaływanie.  

Należy zauważyć, że Cesare Lombroso jako pierwszy podejmował próby 

wytłumaczenia zachowań przestępczych, poprzez teorie łączące zachowanie przestępcze z 

fizjonomicznymi cechami przestępców. Przyjmuje się, że Lambroso jest „ojcem 

kryminologii”, gdyż głosił najwcześniejsze, systematyczne próby wyjaśnienia przestępstwa 

w kategoriach innych niż tylko moralne czy społeczne15. Najbardziej determinujących 

punktem powodującym skłonności przestępcze według C. Lombroso była wrodzona, 

niezależna od woli natura. Natomiast jako drugorzędne czynniki przyjmował: rasę, klimat, 

pochodzenie, alkoholizm czy też gwałtowna dążność do bogactw. Dało to podstawę do 

wyróżnienia określonych typów przestępców, tj. przestępcy z urodzenia, przestępcy 

nałogowi, przestępcy z namiętności, przestępcy przypadkowi. 

Najbardziej obszerne i najważniejsze są przyczyny socjologiczne ze względu na fakt, iż 

przestępczość jest zjawiskiem społecznym. Na potrzeby wytłumaczenie powstawania 

oszustw podatkowych kluczowe jest przytoczenie klasycznych doktryn w ramach nurtu 

socjologicznego. W literaturze wysuwana jest teoria anomii w ujęciu E. Durkheim. Anomia 

społeczna to sytuacja, w której jednostki w ogromnej skali przestają odróżniać zachowania 

                                                             
13 Art. 53 § 3 k.k.s. stanowi, że wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary 

grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności 
publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego 
wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli 
kodeks tak stanowi. 

14 B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2007, s. 1151. 
15Zob.: K. Czekaj, Społeczna konstrukcja przestępstwa i przestępczości, (w:) Labirynty współczesnego 

społeczeństwa, Katowice 1998, s. 129. 
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dobre i poprawne społecznie od tych złych. To objaw postępującego kryzysu moralnego.  

Przyczyn występowania zjawiska anomii należy dopatrywać się w braku wartości, 

gwałtownych przemianach społecznych, różnego rodzaju rewolucji, wojen domowych 

bądź postępujący kryzys natury ekonomicznej i gospodarczej. Jest to wynik zarówno utraty 

oczywistych norm oraz rozprzestrzeniania się norm konkurencyjnych, wygodniejszych dla 

jednostki, aczkolwiek niekoniecznie moralnych. Zakłada ona również, że przeciętnemu 

człowiekowi potrzebne w życiu są wartości, dobre wskazówki oraz normy do poruszania 

się w życiu, których należy przestrzegać. Każdy z nas jako przeciętny człowiek chciałby być 

przeżyć życie godnie, mieć czyste sumienie. Do tego potrzebny jest pewien kodeks norm, 

który określałby jak należy postępować i byłby wprowadzany w życie. Brak takiego 

kodeksu prowadzi do niepewności i może spowodować skłonność ku zachowaniom 

dewiacyjnym, co do innych norm ciągle obowiązujących, tych zwłaszcza, o których mowa 

jest w kodeksach karnych16. 

Natomiast według Roberta Mertona społeczeństwo wykształciło w sobie pięć typów 

reakcji na pojawianie się zjawiska anomii. Jako pierwszy i najczęstszy wśród grup 

społecznych, które mają realne możliwości to konformizm. Pojawia się wówczas, gdy 

jednostka zinternalizowała kulturowo określone cele i środki. Drugą jest rytualizm jako 

odrzucenie przekonania o potrzebie osiągania celów wyznaczonych przez kulturę, 

obniżenie poziomu aspiracji, przy jednoczesnej silnej internalizacji społecznie 

aprobowanych sposobów do dochodzenia do tych celów. Kolejnym jest innowacja, gdy 

jednostka silnie zinternalizowała cele, przy jednoczesnym odrzuceniu społecznie 

akceptowanych sposobów służących ich osiąganiu. Natomiast kolejna reakcja polegająca na 

wycofaniu się można stwierdzić, że jest oznaką kapitulacji w obliczu życiowych 

niepowodzeń. Natomiast ostatni typ reakcji określony jako bunt. Jest to także odrzucenie 

celów i środków przy jednoczesnym wprowadzaniu nowych celów i nowych środków 

służących do realizacji17. Zachowanie dewiacyjne stanowi symptom niezgodności 

(„dissociation”) między kulturowo zdefiniowanymi aspiracjami (celami), a wyznaczonymi 

strukturą społeczną możliwościami realizacji tych aspiracji18.  

Innych przyczyn możemy doszukiwać się dość szeroko, w zasięgu różnych kulturowo 

społeczeństw. Ze względu na fakt, iż społeczeństwo stanowi zespół różnorodnych grup i 

społeczności etnicznych, pokoleniowych czy terytorialnych sprawia, że odwołują się do 

całkiem odrębnych wartości. Wynikiem tego jest przestrzeganie odmiennych reguł 

postępowania, co w rezultacie powoduje konflikt tych kultur. Należy zauważyć, że co w 

jednej grupie traktowane jest jako postępowanie dewiacyjne, w innej może być tolerowane 

lub nawet zalecanym sposobem postępowania19. Poniżej zostaną przedstawione przyczyny 

psychologiczne i etyczne, które mają ogromny wpływ na zachowania dewiacyjne. 

Psychika każdego człowieka kształtuje się już od najmłodszych lat. Wówczas 

dostarczane są różne wzorce zachowań, norm które wyznaczają legalne drogi osiągnięcia 

celu i sukcesu, wzorce zaspokajania aspiracji oraz różnych dążeń życiowych. Jednakże na 

                                                             
16 B. Hołyst, Socjologia kryminalistyczna, Tom I, Warszawa 2007, s. 112-113. 
17 Z. Wardak, Karnoskarbowa i kryminologiczna problematyka oszustwa podatkowego, Łódź 2014, s.142-144.  
18 L. Tyszkiewicz, Kryminologia (zarys systemu), Katowice 1983, s. 228. 
19 A. Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1993, s. 83; wskazał tak T. 

Steling.  
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zachowanie przestępcze, naganne w społeczeństwie wpływa związek kontaktów jednostki 

ze środowiskiem kryminogennym20.  

Można też spojrzeć na to z innej strony, albowiem z punktu widzenia mentalności 

podatkowej. Na dewiacyjne zachowania podatników może wpływać ich postawa oraz 

negatywne nastawienie wobec świadczenia danin. Postrzegają to wówczas jako 

przymusowe odprowadzanie części własnego, uzyskanego dochodu do kasy państwa. 

Również sposób bycia, który przejawia się w egoizmie sprawia, że istnieje błędne 

przekonanie, iż nieodprowadzanie podatków nie wyrządza szkody reszcie społeczeństwa. 

Jak już zaznaczono, jest to błędne myślenie, gdyż dochody z podatków stanowią ponad 

85%21 dochodu budżetu naszego państwa. A więc są głównym źródłem dochodu fiskusa. Z 

racji tego, iż oszustwo podatkowe przynosi same straty to nasze państwo, a więc obywatele 

cierpią na tym w życiu codziennym.  

Należy zwrócić uwagę na charakter nieodpłatności podatku. Przejawia się to w ten 

sposób, że podatnik uiszczający zobowiązanie podatkowe nie otrzymuje nic w zamian. 

Jednakże budzi się to z ludzką naturą, gdyż płacąc za cokolwiek, zawsze oczekujemy czegoś 

w zamian. Przyczyną tego procederu może być fakt prowadzonej przez władze polityki. 

Rzuca to wówczas światło na prawo i działalność instytucji publicznych. Ze względów 

moralnych z perspektywy wielu podatników okradanie skarbu państwa nie jest kradzieżą, 

dlatego też nie mają poczucia własnej winy. Innym źródłem ucieczki przed podatkiem jest 

przyczyna związana pośrednio z wymiarem podatku. Istnienie „niesprawiedliwość sytemu 

podatkowego”, jakim odbierają go podatnicy oraz z racji, iż nierównomiernie obciąża różne 

grupy społeczne, daje swoiste podstawy również do niesprawiedliwego postępowania.  

Do przyczyn technicznych należy zaliczyć takie, które są związane z kształtowaniem 

systemu podatkowego i techniką wymiaru podatków. Bez wątpienia warunki systemowe 

stwarzają możliwości do uchylania się od podatkowania. W przepisach prawa podatkowego 

występuje znaczna ilość luk prawnych czy nieskodyfikowanych przepisów, które zawarte 

są w aktach różnej rangi. Ponad to są często nowelizowane, co stwarza trudności 

podatnikom w ustaleniu obowiązującego stanu prawnego.  

 

Podsumowanie  

Podejmowane próby naukowego wyjaśnienia społecznie nieakceptowanych zachowań 

przestępczych trwają od wielu lat. Praktyka ukazuję, iż występuje ogrom zróżnicowanych 

czynników, które zasadniczo wpływają na podejmowanie decyzji o wejściu na drogę 

przestępczą. Podatki istniały od zawsze i ich istnienie jest nieuniknione. W procederze 

oszustwa podatkowego należy rozróżnić unikanie oraz uchylanie się od opodatkowania, 

które wpływa na kwestię penalizacji.  

Definicja pojęcia "unikania opodatkowania" została ugruntowana w orzecznictwie 

sądów oraz w doktrynach. Wytłumaczenie tego terminu następuje w ten oto sposób: 

"zmniejszanie ciężaru opodatkowania może następować w sposób legalny, przy 

wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych danego podatku (chodzi tu o ulgi, zwolnienia 

podatkowe, odliczenia itp.). Takie działania podatnika nazywane są właśnie unikaniem 

                                                             
20 Zob.: M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, PWN, Warszawa 2000. 
21 Polskie prawo podatkowe, red. W. Nykiel, Warszawa 2013, s. 11. 
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opodatkowania, które należą do działań dokonywanych za pomocą prawnych środków, 

które mają na celu zmniejszenie opodatkowania, lub nawet jego uniknięcie (oszczędzanie 

podatkowe)"22. Natomiast „uchylanie się od podatkowania” w zestawieniu z poprzednią 

definicją, jest działaniem polegającym na oszustwie, zatajeniu oraz wprowadzeniu w błąd 

organu podatkowego. Bez wątpienia jest to działanie sprzeczne z prawem, które w 

rezultacie powoduje zmniejszenie zobowiązania podatkowego w niedopuszczalny prawnie 

sposób. Takie działania uchylania się od opodatkowania są podstawą do odpowiedzialności 

karnoskarbowej lub karnej.  

Należy sobie zadać pytanie, jak zapobiegać oszustwom podatkowym. Najlepszym 

kluczem jest ograniczenie przyczyn ich popełniania oraz wprowadzenie odpowiednich 

wewnętrznych procedur. Być może zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2016r. 

o Krajowej Administracji Skarbowej23 w polskim systemie prawnym, z upływem lat, na 

zmniejszenie tych nieprawidłowości oraz likwidację tej części szarej strefy. 

 

*** 

TAX FRAUD AS A WAY OF TAX AVOIDANCE 

 

The aim of the this article is the analysis of tax fraud, encountered as a manifestation of 

the behaviour whose aim is the abatement of tax. 

It is worth pointing out that it is a quite common and the most typical tax delict, 

traditionally described as the abatement of tax. This casus will be shown in the light of 

statutory regulation which is the source of penal fiscal responsibility. It is an important fact 

that tax crime is a constituent of so called black economy, which is a much wider concept. 

In this article there will be presented economic, psychological, ethical and sociological 

reasons for committing tax crimes. This thorough analysis will enable suggesting some 

methods which may prevent the symptoms of this pathological casus in economy. 

 

Key words: taxes, tax fraud, informal economy, causes of tax crime, fiscal penal code. 
 

                                                             
22 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2005 r., sygn. akt: I SA/Wr 

3065/03. 
23 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 1947). 
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PROBLEMATYKA KLASYFIKACJI WYROKU ZEZWALAJĄCEGO  

NA DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI  

W POSTĘPOWANIU KARNYM SKARBOWYM 

 

Wstęp i streszczenie 

Zarówno w literaturze przedmiotu, jak również w judykaturze można zauważyć brak 

jednolitości poglądów dotyczących klasyfikacji wyroku zezwalającego na dobrowolne 

poddanie się odpowiedzialności w postępowaniu karnym skarbowym. Może to zatem 

budzić pewne kontrowersje1. Problem jednoznacznego określenia rodzaju wyroku 

uwzględniającego wniosek na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności wydaje się o tyle 

doniosły, iż zasługuje na wnikliwe omówienie.  

 

Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej skarbowej 

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności stanowi jeden z podstawowych środków 

degresji karania2. Zostało uregulowane w materialnych przepisach art. 17–18 k.k.s. oraz w 

części procesowej w art. 142–149 k.k.s, określających szczególną formę zaniechania 

ukarania sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego3. Założenia tej 

instytucji pozwalają uniknąć przeprowadzania długotrwałych czynności procesowych tak i 

w postępowaniu przygotowawczym, jak również jurysdykcyjnym4. W praktyce w ten 

sposób kończy się zdecydowana większość spraw karnych skarbowych5. Tak więc instytucja 

ta pozostaje w zgodzie z zasadą ekonomiki procesowej6 oraz jest niezmiernie skuteczna w 

kwestii egzekucji wymaganych należności publicznoprawnych7. 

 

Etapy w przebiegu zastosowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności 

Procedura zastosowania instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności 

składa się z dwóch etapów8. Pierwszy etap prowadzony jest przez finansowy organ 

postępowania przygotowawczego9. Etap ten jest inicjowany przez samego sprawcę 

przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, bowiem to on składa wniosek o 

                                                             
1 J. Raglewska, J. Raglewski, Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe, 

a ustawowy wymóg braku skazania za ten rodzaj czynu karalnego, Prokuratura i Prawo 7–8, 2015, s. 176. 
2 M. Kurzyński, Karalność w prawie karnym skarbowym, wybrane zagadnienia degresji karania, wyd. UWM, 

Olsztyn 2016, s. 107. 
3 F. Prusak, Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Tom I, Zakamycze 2016, komentarz do art. 17 k.k.s. 
4 Grzegorz Skowronek, Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, 

Prokuratura i Prawo 3, 2005, s. 155. 
5 J. Raglewska, J. Raglewski, Dobrowolne…, s. 178. Podobnie na ten temat M. Kurzyński, Karalność…, s. 108. 
6 G. Skowronek, Dobrowolne…, s. 155. 
7 M. Kurzyński, Karalność…, s. 108. 
8 Ibidem, s. 120. 
9 Hanna Gajewska-Kraczkowska, Paweł Suchocki, Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w postępowaniu 

karnym skarbowym i jego wpływ na postępowanie przed sądami administracyjnymi, Przegląd Podatkowy 2012, 
nr 9, s. 37. 
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zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności10. Pierwsza faza jest 

ograniczona czasowo, bowiem wniosek musi zostać złożony, zanim wniesiono akt 

oskarżenia11. Na tym etapie finansowy organ postępowania przygotowawczego bada, czy 

spełnione zostały przesłanki zastosowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności 

oraz weryfikuje, czy wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa skarbowego lub 

wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości12. Wraz z zakończeniem tych czynności, 

finansowy organ postępowania przygotowawczego może zamiast aktu oskarżenia wnieść 

niezwłocznie do sądu wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności karnej13. 

Zamykając etap negocjacyjny, finansowy organ postępowania przygotowawczego 

składa do sądu rejonowego wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności karnej14. Rozpoczyna się zatem drugi etap w procesie stosowania 

instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Zgodnie z art. 148 § 5 k.k.s. sąd, 

wydając zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, orzeka wyrokiem. 

Jeżeli jednak sąd uzna, iż nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, niezwłocznie 

zwraca sprawę finansowemu organowi postępowania przygotowawczego15. Następuje to w 

formie postanowienia16. 

 

Pozytywne przesłanki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności 

Możliwość udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 

uzależniona jest od kumulatywnego spełnienia określonych warunków przewidzianych w 

art. 17 § 1 k.k.s.17. Zgodnie jego założeniami, pomyślne dla sprawcy zakończenie etapu 

negocjacyjnego będzie możliwe, jeżeli spełni on następujące przesłanki18: 

 wina i okoliczności popełnienia przez sprawcę przestępstwa skarbowego lub 

wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości; 

 sprawca uiścił w całości wymagalną należność publicznoprawną, jeżeli w 

związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło 

uszczuplenie tej należności; 

 sprawca uiścił kwotę odpowiadającą co najmniej najniższej karze grzywny 

grożącej za dany czyn zabroniony; 

 sprawca wyraził zgodę na przepadek przedmiotów co najmniej w takim 

zakresie, w jakim ten przepadek jest obowiązkowy a w razie niemożności 

złożenia tych przedmiotów – uiścił ich równowartość pieniężną; 

 sprawca uiścił co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów 

                                                             
10 Ibidem, s. 37. 
11 Art. 142 § 1 Ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930). 
12 H. Gajewska-Kraczkowska, P. Suchocki, Dobrowolne…, s. 37. Podobnie na ten temat M. Kurzyński, Karalność…, 

s. 112. Wina i okoliczności popełnienia przez sprawcę przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego 
muszą wynikać z wniosku finansowego organu postępowania przygotowawczego złożonego do sądu. 

13 Art. 145 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. 
14 M. Kurzyński, Karalność…, s. 125. 
15 Art. 148 § 6 Kodeksu karnego skarbowego. 
16 M. Kurzyński, Karalność…, s. 125. 
17 F. Prusak, Kodeks… 
18 M. Kurzyński, Karalność…, s. 111. 
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postępowania19. 

 

Negatywne przesłanki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności 

Jednocześnie, obok przesłanek pozytywnych, Kodeks karny skarbowy w art. 17 § 2 

taksatywnie wylicza powody niedopuszczalności zezwolenia na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności20. Możliwość złożenia wniosku w przedmiotowej sprawie może zostać 

skutecznie zablokowana przez wystąpienie chociażby jednej z negatywnych przesłanek z 

tegoż artykułu21. I tak złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności nie 

będzie możliwe, jeżeli: 

 przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo karą 

pozbawienia wolności; 

 przestępstwo skarbowe zagrożone tylko karą grzywny popełniono w 

warunkach określonych w art. 37 § 1 lub art. 38 § 2 – a więc w warunkach 

nadzwyczajnego obostrzenia kary; 

 zgłoszono interwencję co do przedmiotu podlegającego przepadkowi, chyba że 

zostanie ona cofnięta przez interwenienta do czasu wniesienia aktu oskarżenia 

do sądu22. 

 

Argumenty za utożsamianiem wyroku zezwalającego z wyrokiem skazującym 

O ile wcześniejsze zagadnienia nie budzą wątpliwości, o tyle w kwestii klasyfikacji 

wyroku zezwalającego na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności pojawiają się 

sprzeczności. 

Zwolennicy poglądu, jakoby wyrok zezwalający na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności był jednocześnie wyrokiem skazującym, powołują się na następujące 

racje23. Po pierwsze – stanowisko judykatury sądów administracyjnych, iż w rozważanym 

przypadku mowa o wyroku skazującym24, na przykładzie m.in.: 

 wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 

października 2007 r., w którym sąd wskazał, iż dopuszczalne jest oparcie ustaleń 

co do stanu faktycznego na treści ustaleń prawomocnego wyroku skazującego 

także i w tym przypadku, gdy wyrok zapadł w wyniku dobrowolnego poddania 

się odpowiedzialności karnej25; 

 wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w wyroku z dnia 

9 grudnia 2008 r., w którym sąd stwierdził, iż na mocy art. 148 § 5 k.k.s. 

orzeczenie uwzględniające wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się 

                                                             
19 Art. 17 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. 
20 F. Prusak, Kodeks… 
21 M. Kurzyński, Karalność…, s. 116. 
22 Art. 17 § 2 Kodeksu karnego skarbowego. 
23 J. Raglewska, J. Raglewski, Dobrowolne…, s. 180. 
24 Ibidem, s. 180. 
25 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 października 2007r., sygn. akt: I SA/Kr 

1747/06, Vademecum Doradcy Podatkowego. WSA w Krakowie podkreślił także, iż w jego ocenie dla 
zastosowania art. 11 p.p.s.a. nie ma znaczenia, że wyrok skazujący zapadł w wyniku dobrowolnego poddania 
się odpowiedzialności bez przeprowadzania postępowania przez sąd karny. 
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odpowiedzialności ma walor wyroku skazującego26; 

 wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 

marca 2009 r., w którym sąd podkreślił, iż przepis art. 11 p.p.s.a. nie różnicuje 

konsekwencji związania sądu administracyjnego wyrokiem od trybu 

i okoliczności, w jakich wyrok zapadł27. 

Po drugie, na twierdzenie, iż wyrok zezwalający jest przykładem orzeczenia 

przypisującego odpowiedzialność karną za popełnienie przestępstwa skarbowego lub 

wykroczenia skarbowego, więc w konsekwencji wraz z chwilą uprawomocnienia 

przełamuje zasadę domniemania niewinności28.  

Ponadto przywołują twierdzenie, w myśl którego takie orzeczenie prowadzi do 

formalnego skazania sprawcy czynu, a art. 18 § 2 k.k.s. ma na celu jedynie złagodzenie 

konsekwencji skazania wobec sprawcy, przede wszystkim dzięki uniknięciu wpisu do 

Krajowego Rejestru Karnego jak również zgodnie z art. 18 § 3 k.k.s. nie stanowiąc przesłanki 

recydywy skarbowej29. 

 

Argumenty przeciwko twierdzeniu, iż wyrok zezwalający jest wyrokiem skazującym 

Intrygujący a zarazem wymowny jest fakt, iż dokonując analizy wypowiedzi 

piśmienniczych rozważających na ten temat, ciężko spotkać się z takimi, z których wprost 

wynikałby skazujący charakter owego orzeczenia. Dlatego też można zaryzykować 

twierdzenie, iż wyrok zezwalający na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej 

nie jest wyrokiem skazującym. 

Ażeby wykazać nieprawidłowości w utożsamianiu wyroku zezwalającego na 

dobrowolne poddanie się odpowiedzialności z wyrokiem skazującym, na początek 

przedstawiona zostanie analiza wykładni systemowej, poprzez wskazanie umiejscowienia 

regulacji materialno-prawnych instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w 

Kodeksie karnym skarbowym. 

Mianowicie, instytucja degresji karania w postaci dobrowolnego poddania się 

odpowiedzialności, usytuowana jest w rozdziale zatytułowanym „Zaniechanie ukarania 

sprawcy”30. Zamierzone i w pełni celowe usytuowanie omawianej instytucji przez 

ustawodawcę stanowi sugestię, iż wątpliwa wydaje się teza, jakoby wyrok zapadający 

w okolicznościach dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, był wyrokiem o 

charakterze skazującym31. 

Dodatkowo, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, w znamiennej postaci środka 

karnego, nie jest również zaliczane do kar32. Mimo iż stanowi dolegliwość dla sprawcy, to 

jednak nie jest karą, gdyż umiejscowione jest na pierwszym miejscu w katalogu środków 

                                                             
26 Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w wyroku z dnia 9 grudnia 2008 r., sygn. akt: 

SA/Wr 1006/08, Vademecum Doradcy Podatkowego. 
27 Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2009 r., sygn. akt: I SA/Po 

770/08, Vademecum Doradcy Podatkowego. 
28 J. Raglewska, J. Raglewski, Dobrowolne…, s. 179. Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 

2008 r., sygn. akt P 35/06*. 
29 M. Kurzyński, Karalność…, s. 107, 129. 
30 Art. 16-19, Rozdział 2, Zaniechanie ukarania sprawcy, Kodeks karny skarbowy. 
31 H. Gajewska-Kraczkowska, P. Suchocki, Dobrowolne…, s. 38. 
32 Art. 22 Kodeksu karnego skarbowego. 
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karnych zawartych w przepisie art. 22 § 2 k.k.s.33. 

Kolejnym argumentem przemawiającym przeciwko utożsamianiu wyroku 

zezwalającego z wyrokiem skazującym jest przepis art. 4. Ustawy o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, który wyraźnie rozróżnia i 

wymienia wyroki tj.: skazujący, warunkowo umarzający postępowanie karne albo 

postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, orzeczenie o udzieleniu zezwolenia na 

dobrowolne poddanie się odpowiedzialności oraz orzeczenie o umorzeniu postępowania z 

powodu okoliczności wyłączającej ukaranie sprawcy34. Skoro sam ustawodawca odróżnia od 

siebie te dwa wyroki, nie można domniemywać ich tożsamości. 
Również przepis art. 18 § 2 k.k.s. przemawia za prezentowaną argumentacją, ponieważ 

prawomocny wyrok zezwalający na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności nie podlega 

wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego. A skoro tak, to całkowicie bezpodstawne jest 

twierdzenie, iż wyrok ten ma charakter skazujący. Sprawca przestępstwa lub wykroczenia 

skarbowego, wobec którego orzeczono o udzieleniu zezwolenia na dobrowolne poddanie 

się odpowiedzialności, ma pełne postawy do uzyskania zaświadczenia o niekaralności35. 

Nie bez znaczenia pozostaje również przepis art. 18 § 3 k.k.s., w świetle którego 

uiszczenie określonej kwoty pieniężnej tytułem kary grzywny za przestępstwo skarbowe 

nie stanowi przesłanki dla przyjęcia tzw. recydywy skarbowej z art. 37 § 1 pkt 4 k.k.s. 

Oznacza to, iż sprawca przestępstwa skarbowego, który dobrowolnie poddał się 

odpowiedzialności, a następnie popełnił kolejne przestępstwa skarbowe, nie zostanie objęty 

nadzwyczajnym obostrzeniem kary36. 

Wskazana w art. 17 § 1 pkt. 2 k.k.s. kwota uiszczana „tytułem kary grzywny” pełni 

funkcję ekwiwalentu orzekanej przez sąd kary w zezwoleniu na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności37. Okoliczność ta świadczy o tym, iż wskazana przez sąd w wyroku 

kwota nie stanowi kary grzywny, a jedynie finansowy środek o represyjnym charakterze38. 

Na tym etapie warto przywołać również wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 

stycznia 2008 r., według którego dobrowolne poddanie się odpowiedzialności „jest to środek 

karny, który nie kończy się formalnie skazaniem”39. 

 

Cechy wyroków skazującego i zezwalającego na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności 

Oprócz wymogów ogólnych z art. 413 § 1 k.p.k., które każdy wyrok powinien spełniać, 

wyrok skazujący powinien ponadto zawierać dokładne określenie przypisanego 

oskarżonemu czynu oraz jego kwalifikację prawną, a także rozstrzygnięcia co do kary i 

środków karnych, środków kompensacyjnych i przepadku, a w razie potrzeby – co do 

zaliczenia na ich poczet okresów wskazanych w art. 63 Kodeksu karnego40. Z przepisu tego 

artykułu wynika, iż wyrok skazujący uznaje winę oskarżonego i wymierza wobec niego 

                                                             
33 H. Gajewska-Kraczkowska, P. Suchocki, Dobrowolne…, s. 38. 
34 Ustawa z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary (Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1661.). 
35 H. Gajewska-Kraczkowska, P. Suchocki, Dobrowolne…, s. 38. 
36 Ibidem, s. 39. 
37 F. Prusak, Kodeks... 
38 H. Gajewska-Kraczkowska, P. Suchocki, Dobrowolne…, s. 39. 
39 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2008 r., sygn. akt P 35/06*. 
40 Art. 413 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 Nr 89 poz. 555). 
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karę lub środek karny41. 

Tymczasem, zdaniem Hanny Gajewskiej-Kraczkowskiej, wyrokiem zezwalającym na 

dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym sąd ustala winę 

sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, jednak nie orzeka o karze. 

Na mocy tego wyroku zatwierdzana jest bowiem wysokość kary pieniężnej, co do której 

wcześniej porozumiała się osoba dobrowolnie poddająca się odpowiedzialności z organem 

podatkowym42. Sąd „tytułem kary grzywny” orzeka zatem ekwiwalent kary, a nie karę 

sensu stricto43. 

Charakter wyroku zezwalającego w praktyce   

Dochodząc do konkluzji, iż wyrok zezwalający na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym nie jest wyrokiem skazującym, należy 

wskazać praktyczne znaczenie tego rozstrzygnięcia. Jest to niezmiernie ważna kwestia z 

punktu widzenia przepisu o związaniu sądów administracyjnych wyrokami karnymi, 

prejudycjalności skazującego wyroku karnego w sprawach cywilnych oraz problemu 

wykluczenia wykonawców z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 

W pierwszym przypadku, zgodnie z art. 11 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, „ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku 

skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd administracyjny”44. Skoro 

przedstawione wcześniej argumenty wykazują, iż wyrok zezwalający na dobrowolne 

poddanie się odpowiedzialności nie jest wyrokiem skazującym, można wysunąć 

twierdzenie, iż takie orzeczenie nie ma mocy wiążącej w stosunku do sądów 

administracyjnych. Również w doktrynie ustał się pogląd, w myśl którego sądy 

administracyjne nie są związane ustaleniami zawartymi w nieprawomocnych wyrokach 

karnych, wyrokach uniewinniających, wyrokach umarzających postępowanie karne, a 

także w wyrokach w sprawach wykroczeniowych oraz dyscyplinarnych45. 

Stanowisko sądów administracyjnych, iż są one związane wyrokiem zezwalającym, nie 

dość że nie znajduje uzasadnienia prawnego, to w dodatku realnie rzutuje na zmniejszenie 

szans sprawcy, który uzyskał zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, 

na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy w postępowaniu administracyjnym bądź 

podatkowym46. Sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego wobec 

którego sąd zezwolił na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, podnosząc argument, 

iż wyrok zezwalający nie jest wyrokiem skazującym (a w konsekwencji sądy 

administracyjne nie są związane jego ustaleniami), może uniknąć niedogodności 

związanych z utożsamianiem orzeczenia zezwalającego na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności z wyrokiem skazującym (a rzutujących na rozstrzygnięcie sądu 

                                                             
41 L. Paprzycki, Kodeks postępowania karnego, Tom I, Komentarz do art. 1-424, wyd. III, opublikowano LEX, 

2013, komentarz do art. 413. 
42 H. Gajewska-Kraczkowska dla Gazety Prawnej, http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/631574,nie-warto-

przyznac-sie-do-winy-przed-fiskusem.html (dostęp na dzień: 15.05.2017r.). 
43 F. Prusak, Kodeks... 
44 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 nr 153 

poz. 1270). 
45 R. Hauser, M. Wierzbowski, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, 2011, 

Legalis, komentarz do art. 11 p.p.s.a. 
46 H. Gajewska-Kraczkowska, Paweł Suchocki, Dobrowolne…, s. 35. 

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/631574,nie-warto-przyznac-sie-do-winy-przed-fiskusem.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/631574,nie-warto-przyznac-sie-do-winy-przed-fiskusem.html
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administracyjnego). 

Nie bez znaczenia dla omawianego zagadnienia pozostaje również kwestia 

prejudycjalności skazującego wyroku sądu karnego w procedurze cywilnej. Zgodnie z art. 

11 zd. pierwsze k.p.c: „Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego 

wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu 

cywilnym”47. Prejudycjalność w szerokim znaczeniu to nic innego niż moc wiążąca wyroku 

karnego w postępowaniu cywilnym, odnosząca się do ustaleń faktycznych co do 

popełnionego czynu zabronionego. Moc prejudycjalną sensu stricto posiadają prawomocne 

wyroki skazujące, wydane w postępowaniu karnym48. 

Moc wiążąca prawomocnych wyroków karnych skazujących stanowi odstępstwo od 

zasady bezpośredniości, swobodnej oceny dowodów oraz niezawisłości sędziego49. W 

sprawach karnych skarbowych dotyczących zezwolenia na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności karnej sąd nie przeprowadza ustaleń faktycznych co do popełnionego 

przestępstwa skarbowego bądź wykroczenia skarbowego50. Wynikają one z wniosku o 

zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności złożonego do sądu przez 

finansowy organ postępowania przygotowawczego, który to bada, czy wina i okoliczności 

popełnienia czynu nie budzą wątpliwości51. Skoro w wyroku zezwalającym na dobrowolne 

poddanie się odpowiedzialności, sąd nie ustala powyższych faktów, a wcześniejsze ustalenia 

zaprzeczają tożsamości wyroku zezwalającego z wyrokiem skazującym, nie można 

domniemywać, iż wyrok wydany w procedurze zastosowania dobrowolnego poddania się 

odpowiedzialności ma moc prejudycjalną w stosunku do sądów cywilnych. 

Z kolei w świetle art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych, 

z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się osoby fizyczne, które prawomocnie 

skazano m.in. za przestępstwo skarbowe52. Prawomocne skazanie za przestępstwo skarbowe 

stanowi więc przesłanką wykluczającą wykonawcę z postępowania o uzyskanie 

zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 25a omawianej ustawy, ubiegająca się o udzielenie 

zamówienia publicznego musi złożyć pisemne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

z postępowania m.in. z uwagi na niekaralność53. Potwierdzeniem niekaralności wykonawcy 

może być w szczególności informacja z Krajowego Rejestru Karnego54. Co oczywiste, 

zaistnienie negatywnej przesłanki w postaci wpisu o karalności bądź braku przedawnienia 

karalności z KRK oznacza po stronie zamawiającego obowiązek wykluczenia wykonawcy z 

postępowania55. Zgodnie ze wcześniejszym ustaleniem, sprawca przestępstwa skarbowego, 

                                                             
47 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296). 
48 Wyrok Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt. VI GC 844/16 upr/3. Zob. też E. 

Marszałkowska-Krześ, Kodeks postępowania cywilnego, komentarz, Legalis, Warszawa 2013, komentarz do 
art. 11 Kodeksu postępowania cywilnego.  

49 Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 6 lutego 2017r., sygn. akt. I C 1210/11. Por. wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 14 kwietnia 1977 r., sygn. akt IV PR 63/77, LEX nr 7928. 

50 M. Kurzyński, Karalność…, s. 112. 
51 Ibidem, s. 112. 
52 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177). 
53 J. Raglewska, J. Raglewski, Dobrowolne…, s. 177. 
54 Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 24 maja 2000r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. 2017 poz. 678), 

informacji o osobie na podstawie zgromadzonych w Rejestrze danych osobowych udziela się na 
zapytanie podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 lub na wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1. 

55 J. Raglewska, J. Raglewski, Dobrowolne…, s. 177. 
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wobec którego orzeczono o udzieleniu zezwolenia na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności, ma pełne postawy do uzyskania zaświadczenia o niekaralności. Wobec 

braku wpisu w KRK, może śmiało twierdzić w składanym przez siebie oświadczeniu o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Podsumowanie  

Reasumując - zasadniczo cel instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności 

sprowadza się do zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub 

wykroczenie skarbowe, bez wydawania orzeczenia skazującego56. Sąd, orzekając o 

zezwoleniu, nie rozstrzyga kwestii winy w sensie karno-prawnym57. Obowiązek ustalenia, 

iż wina i okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, należy w tym przypadku 

do finansowego organu postępowania przygotowawczego we wspomnianej wcześniej fazie 

negocjacji58. 

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w postępowaniu karnym skarbowym jako 

środek karny wymieniony w art. 22 § 2 pkt 1, nie kończy się formalnym skazaniem59. Na 

gruncie przytoczonych wcześniej argumentów, nie da się bronić tezy o tożsamości wyroku 

skazującego i zezwalającego na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej 

skarbowej. Przyjęcie założenia, iż wyrok zezwalający nie jest wyrokiem skazującym, 

pociąga za sobą szereg korzyści i udogodnień dla sprawcy przestępstwa skarbowego lub 

wykroczenia skarbowego. Zaliczyć do nich możemy: zachowanie statusu osoby niekaranej 

(co oczywiście wynika wprost z przepisu art. 18 § 2 k.k.s, aczkolwiek jest konsekwencją 

przyjęcia omawianej tezy), możliwość wzięcia udziału przez sprawcę w postępowaniu o 

uzyskanie zamówienia publicznego czy chociażby fakt niezwiązania sądów 

administracyjnych i cywilnych wyrokiem zezwalającym na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności, co zwiększa szanse na pozytywne rozstrzygnięcie badanej sprawy 

w postępowaniu administracyjnym, podatkowym bądź cywilnym. 

 

*** 

THE PROBLEMS OF CLASSIFICATION OF JUDGEMENT ALLOWING VOLUNTARY 

SUBMISSION TO LIABILITY IN FISCAL PENAL PROCEEDINGS 

 
Both in source literature and judicature we can see the lack of uniformity of views about 

the classification of judgement allowing voluntary submission to liability in fiscal penal 

proceedings. This may create some controversy. The problem of unambiguous determining 

of the type of judgment allowing to the voluntary submission to liability seems to be 

significant, thats why it deserves to be discussed. That’s why thiss article presents attitudes 

of supporters and opponents of equation of judgement allowing voluntary submission to 

liability and judgement of conviction and shows practical solutions to this problem in terms 

of bounding administrative and civil Courts by criminal conviction and possibility of 

participation in proceeding in awarding public contract. 
                                                             
56 G. Skowronek, Dobrowolne…, s. 155. 
57 Ibidem, s. 155. 
58 M. Kurzyński, Karalność…, s. 112. 
59 F. Prusak, Kodeks… 
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INSTYTUCJA PRZEPADKU ROZSZERZONEGO  

W KODEKSIE KARNYM SKARBOWYM 

 

Najnowsze rozwiązania legislacyjne związane z przepadkiem w prawie karnym 

skarbowym skłaniają do głębszej analizy rzeczonej instytucji, z uwzględnieniem regulacji 

„nowych” jak i dotychczas obowiązujących, pod kątem ich skuteczności w zwalczaniu 

przestępczości, motywacji ustawodawcy w ich wprowadzaniu, a także problematyki 

naruszenia praw obywatelskich, gwarantowanych Konstytucją, poprzez ich stosowanie. 

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks Karny oraz niektórych innych 

ustawy (m. in. Ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks Karny Skarbowy), weszła w 

życie, zgodnie z jej art. 26, po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenie - 27 kwietnia 2017 r. 

Podmiotem inicjującym proces legislacyjny, projektem wniesionym do Sejmu 30 grudnia 

2016 r., była Rada Ministrów. Ustawa jest implementacją, w polskim porządku prawnym, 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w 

sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełniania przestępstwa i 

korzyści pochodzących z przestępstw w Unii Europejskiej. 

Na początku swej bytności, datowanej na XII wiek, pozbawienie sprawcy przestępstwa 

majątku miało charakter kary subsydiarnej, wymierzanej obok kary głównej. Pozbawienie 

to polegało na przejęciu całości lub części majątku skazanego przez państwo. Stopniowo 

kara ta uzyskała charakter samoistny, który zachowała aż do wieku XIX, kiedy zaczęła 

przybierać postać przepadku poszczególnych przedmiotów stanowiących narzędzia 

przestępstwa (instrumenta sceleris) lub owoce przestępstwa (producta sceleris)1. Niezwykle 

znacząca zmiana klasycznej istoty konfiskaty była elementem szerokich zmian mentalnych 

zachodzących w nowożytnej Europie, kładącej większy nacisk na prawa poszczególnych 

jednostek. Uznano, że kara ta w swej dotychczasowej postaci w zbyt szerokim zakresie 

uderza w inne podmioty związane z osobą i majątkiem sprawcy2. Utrata przez 

Rzeczpospolitą niepodległości pod koniec wieku XVIII zmusza, aby analizę funkcjonowania 

przepadku na ziemiach polskich w wieku XIX przeprowadzić w oparciu o regulację państw 

zaborczych. W momencie odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918 moc 

obowiązującą na terytorium kraju zachowały następujące regulacje: rosyjski kodeks karny 

z 1903 r., kodeks karny Rzeczy Niemieckiej z 1871 r. ustawa karna austriacka o zbrodniach, 

występkach i przekroczeniach z 1852 r. oraz węgierski kodeks karny z 1878 r. 

Ustawodawstwo karne skarbowe państw zaborczych zastąpiła Ustawa karna skarbowa z 

1926 r., która opierała się w wielu swoich punktach na ustawodawstwie państw zaborczych, 

co wydawało się zabiegiem nieuniknionym. Kolejnymi regulacjami były kolejno: ustawa 

karna skarbowa z 18 marca 1932 r., dekret Prezydenta RP z 3 listopada 1936 r. – Prawo 

karne skarbowe, dekret Rady Ministrów z 11 kwietnia 1947 r., ustawa karna skarbowa z 13 

                                                             
1 K. Postulski, M. Siwek, Przepadek w polskim prawie karnym, Kraków 2004, s. 19. 
2 E. Zatyka, Przepadek i konfiskata mienia w ujęciu historycznym [w:] Przepadek przedmiotów i korzyści 

pochodzących z przestępstwa, red. E. Guzik-Makaruk, Warszawa 2012, s. 36-37. 
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kwietnia 1960 r. oraz ustawa karna skarbowa z 26 października 1971 r. Wielość zmian 

legislacyjnych w zakresie prawa karnego skarbowego umotywowany był wieloma 

okolicznościami. Niewątpliwie najczęstszy wpływ miały kwestie natury merytorycznej, 

jednak nie ulega wątpliwości, że niektórych z nich udałoby się uniknąć dzięki bardziej 

przemyślanej polityce ustawodawczej państwa, czego najlepszym przykładem są 

okoliczności i motywy nowelizacji roku 1936. Charakterystyczne jednak, że wszystkie 

legislacje karne skarbowe lat 1926-1971 powierzały orzecznictwo w sprawach skarbowych 

organom administracji państwa, normując orzecznictwo sądowe w charakterze wyjątku od 

zasady3. Przemiany polityczno-ekonomiczne roku 1989 r. postawiły przed polskim 

Ustawodawcą konieczność dokonania kolejnych zmian, odpowiadających aktualnym 

realiom. Po niemal dziesięciu latach prac, Sejm 10 września 1999 r. uchwalił kodyfikację 

karną skarbową, obowiązującą do dziś.  

W kontekście przepadku sensu stricto oraz przepadku korzyści majątkowej ciekawego 

wyrazu przyjmują funkcję prawa karnego skarbowego. Uzasadnienie Kodeksu zwraca 

uwagę, że przepadek przedmiotów jest często bardziej dolegliwy ekonomicznie, niż grożąca 

grzywna, nawet w najwyższym wymiarze, podkreślając represyjną funkcję tego środka, z 

którą łączy się bezpośrednio funkcja prewencyjna o charakterze zarówno ogólnym jak i 

indywidualnym4. Współczesne regulacje karne, w tym omawiany kodeks karny skarbowy, 

podkreślają potrzebę edukowania społeczeństwa w zakresie znajomości prawa, uczulając 

obywateli na odpowiedzialności karną za wypełnienie znamion poszczególnych 

przestępstw, ale również kształtowania i utrzymywania respektu wobec prawa5. Nie ulega 

jednak wątpliwości, co zaznaczane jest doktrynie karnoskarbowej, że przepadek może 

również pełnić role kompensacyjną6, czy nawet fiskalną, co zbieżne jest z zasadniczą 

funkcją prawa karnego skarbowego, tj. ochroną interesów finansowych: państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej, a także dążenie do wyrównania należności 

publicznoprawnej uszczuplonej czynem sprawcy7.  

Przepisy dotyczące przepadku uregulowane są w Kodeksie Karnym Skarbowym od art. 

29 do art. 33, a następnie w art. 43-43a instytucja przepadku przybiera formę środka 

zabezpieczającego. Przepisy te w swojej podstawowej formie uregulowane zostały w 

rozdziale trzecim Kodeksu, poświęconym przestępstwom skarbowym. Należy jednak 

zaznaczyć, że przepadek, zarówno w formie środka karnego jak i środka zabezpieczającego, 

można również orzekać przy wykroczeniach skarbowych, uwzględniając ustawowe 

modyfikację oraz odpowiednie stosowanie. Przepadkowi ulec mogą jedynie dobra mające 

fizyczną postać (dobra zmaterializowane), zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości, 

ale również rzeczy inne aniżeli wynikające z tego dychotomicznego podziału, takie jak: 

pieniądze oraz inne środki płatnicze, a także papiery wartościowe8. Odmiennie aniżeli w 

Kodeksie Karnym, w Kodeksie Karnym Skarbowym przepadek rozbity został na dwa 

oddzielne środki, mianowicie przepadek przedmiotów oraz przepadek korzyści 

                                                             
3 V. Konarska-Wrzosek T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2013, s. 33.  
4 F. Prusak, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2002, s. 79. 
5 V. Konarska-Wrzosek T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2013, s. 27. 
6 Kodeks Karny Komentarz, red. A. Zoll, Warszawa 2016, s. 661. 
7 V. Konarska-Wrzosek T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2013, s. 27. 
8 V. Konarska-Wrzosek T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2013, s. 124. 
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majątkowej9. W dalszej części artykułu skupię się głównie na drugim wskazanym środku, 

zarysowując jedynie regulację tego pierwszego. Utrzymując kodeksową kolejność, zacząć 

należy od art. 29, w którym Ustawodawca zawarł taksatywny katalog przedmiotów 

objętych przepadkiem: przedmioty pochodzące bezpośrednio z przestępstwa skarbowego 

(owoce przestępstwa, fructa sceleris); narzędzia lub inne przedmioty stanowiące mienie 

ruchome, które służyło lub było przeznaczone do popełnienia przestępstwa skarbowego; 

opakowanie oraz przedmiot połączony z przedmiotem przestępstwa skarbowego w taki 

sposób, że nie można dokonać ich rozłączenia bez uszkodzenia któregokolwiek z tych 

przedmiotów oraz przedmiot, którego wytwarzanie, posiadanie, obrót, przechowywanie, 

przewóz, przenoszenie lub przesyłanie jest zabronione. Kolejny przepis – art. 30 k.k.s. – 

reguluje w przypadku popełnienia jakich przestępstw możliwe jest orzeczenie przepadku 

określonych przedmiotów, wyszczególnionych w przepisie poprzedzającym. Niezwykle 

istotna dla obywateli jest zasada prawna, wyrażona w art. 30 § 1 w stosunku do przestępstw 

skarbowych oraz w art. 49 § 1 odnoszącym się do wykroczeń skarbowych, iż przepadek 

można orzec tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie, a orzeka się wyłącznie 

wtedy, kiedy kodeks tak stanowi. Zasada ta niewątpliwie pozytywnie wpływa na pewność 

obowiązującego prawa oraz wzmacnia zaufanie obywatela wobec państwa oraz instytucji je 

reprezentujących. Całościowa analiza art. 30 doprowadza do jednoznacznego wniosku, że 

w polskim porządku prawnym przepadek może orzec wyłącznie sąd, co tożsame jest z art. 

46 Konstytucji RP10. Wielu kontrowersji, w powszechnym odbiorze, może nastręczać 

utrwalona w prawie karnym skarbowym zasada, że przepadkowi podlegają nie tylko 

przedmioty będące własnością sprawcy (art. 31 k.k.s.)11. Ochronie praw osób trzecich służy, 

co do zasady, instytucja interwencji, uregulowana w art. 119 k.k.s.., ale również środki 

dowodowe przysługujące osobie trzeciej zawarte w przedmiotowym przepisie12. Niezwykle 

praktyczne rozwiązanie, znalazło swe unormowanie w art. 32 Kodeksu. Ściągnięcie 

równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów charakteryzuje się swego rodzaj 

zastępczością wobec przepadku przedmiotów. Charakter subsydiarny tego środka, obliguje 

jednak aby stosować go wyłącznie wtedy, gdy nie jest możliwe orzeczenie przepadku sensu 

stricto13. 

Przechodząc do zasadniczego przedmiotu artykułu, rozważania należy przenieść na 

grunt przepisów dotyczących przepadku korzyści majątkowej, które uległy dość znaczącym 

modyfikacjom na bazie noweli z 23 marca. Na marginesie należy zaznaczyć, że przepadek 

korzyści majątkowej ma zastosowanie wyłącznie w przypadku popełnienia przestępstwa 

skarbowego, brak jest ustawowego upoważnienie do stosowania tego środka wobec sprawcy 

wykroczenia skarbowego. Problemy natury praktycznej pojawiają się już przy samym 

zdefiniowaniu pojęcia „korzyści majątkowej. Zgodnie z obowiązującym porządkiem 

prawnym korzyścią majątkową jest „korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego” (art. 

54 § 13 k.k.s.). Definicja ta nie wyjaśnia jednak jej istoty, wyjaśniając tylko krąg 

                                                             
9 L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s. 136. 
10 L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks Karny Skarbowy Komentarz, Warszawa 2016, s. 153. 
11 V. Konarska-Wrzosek T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2013, s. 

125. 
12 L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks Karny Skarbowy Komentarz, Warszawa 2016, s. 154. 
13 S. Kowalski, O. Włodkowskim Kodeks Karny Skarbowy, Warszawa 2016, s. 87.  
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beneficjentów korzyści. Wydaje się, że najbardziej znamienną charakterystyką jest 

rozumienie korzyści majątkowej jako zwiększenia aktywów (np. uzyskanie nieruchomości) 

albo zmniejszenia pasywów (np. zwolnienie z długu) własnego lub cudzego majątku14. 

Zgodnie z art. 33 sąd orzeka przepadek korzyści majątkowej, uzyskanej z popełnienia 

przestępstwa skarbowego zarówno bezpośrednio jak i pośrednio. Bezpośrednie uzyskanie 

korzyści majątkowej często może być mylone z „owocami przestępstwa”, które ulegają 

przepadkowi na podstawie art. 29 pkt 1 k.k.s. Podkreślenia wymaga, że przedmioty 

pochodzące bezpośrednio z przestępstwa skarbowego przybierają postać materialną, w 

przeciwieństwie do korzyści majątkowej, mającej naturę niematerialną (np. nabycie prawa 

własności nieruchomości). W sytuacji, gdy majątek uzyskany z wyniku przestępstwa 

skarbowego ulega przetworzeniu – mamy do czynienia z korzyścią majątkową uzyskaną 

pośrednio (np. osiąganie pożytków z wynajmu nieruchomości, nabytej za nieodprowadzane 

podatki)15. Naturalnym jest również, że również przy przepadku korzyści majątkowej 

możliwe jest orzeczenia przepadku ściągnięcia jej równowartości pieniężnej. Nowela 

wprowadza do tego przepisu par. 1a stanowiący, że za korzyść majątkową osiągnięta z 

popełnienia przestępstwa skarbowego uważa się także pożytki z rzeczy lub praw 

stanowiących tę korzyść. Wprowadzenie tego przepisu stało się przedmiotem krytycznej 

opinii do projektu ustawy, sporządzonej przez Prokuratorię Generalną RP. Opinia ta dość 

jednoznacznie wskazywała, powołując się na założenia doktrynalne, że przepis ten jest 

zbędny, ponieważ powiela treść przepisu już istniejącego. Nie sposób nie zgodzić się, że 

szerokie rozumienie pojęcia korzyści majątkowej pochodzącej z popełnienia przestępstwa 

zawiera w sobie również zyski (pożytki) z niego wynikające. Ustawodawca przy konstrukcji 

przepadku rozszerzonego zastosował szereg domniemań prawnych, których celem, zgodnie 

z Uzasadnieniem do Kodeksu Karnego Skarbowego, jest przezwyciężenie trudności, na 

którą napotyka wymiar sprawiedliwości, przy określaniu które składniki majątkowe 

oskarżonego, uzyskane zostały w wyniku określonego przestępstwa za które ponosi on 

odpowiedzialność. Art. 33 § 2 zawiera domniemanie prawne, które przerzuca ciężar 

przedstawienia dowodów co do źródła pochodzenia majątku na sprawcę przestępstwa 

skarbowego. Przepadek korzyści majątkowej, zgodnie z literalnym brzmieniem 

omawianego przepisu, orzekany jest w przypadku popełnienia przestępstwa w wyniku 

którego sprawca osiągnął korzyść majątkową dużej wartości, tj. aktualnie co najmniej 1 mln 

złotych (zgodnie z art. 53 § 15 duża wartość to wartość, która w czasie popełnienia czynu 

zabronionego przekracza pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia). 

Dotychczas była to jedyna okoliczność zastosowania konfiskaty rozszerzonej. Nowelizacja 

Kodeksu Karnego Skarbowego z 23 marca 2017 r. wprowadza dwie kolejne przesłanki 

zastosowania tego środka. Pierwszą z nich jest popełnienia przestępstwa skarbowego 

zagrożonego karą pozbawienia wolności, którego górna granica jest wyższa niż 3 lata, drugą 

zaś przestępstwo skarbowe popełnione w zorganizowanej grupie albo związku mających na 

celu popełnienie przestępstwa skarbowego. Oczywiste jest, że przy orzeczenie przepadku 

korzyści majątkowej w wyniku popełnienia przestępstwa, spełniającego wyżej wskazane 

przesłanki, konieczne jest faktyczne, chociażby pośrednie, osiągnięcie korzyści majątkowej, 

                                                             
14 M. Błaszczyk, Przepadek w polskim prawie karnym skarbowym, Warszawa 2016, s. 158. 
15 M. Błaszczyk, Przepadek w polskim prawie karnym skarbowym, Warszawa 2016, s. 162.  



21 | S t r o n a  

 

 

mającej związek z przedmiotowym przestępstwem. Godne podkreślenia jest, że osiągnięcie 

korzyści majątkowej, w omawianym kontekście, przybiera wymiar obiektywny. Nie ma 

bowiem znaczenie czy przestępstwo skarbowe było popełnione „w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej” czy też nastąpiło niejako przypadkiem16. W tym miejscu warto ponownie 

zwrócić się to literalnego brzmienia przepisu, który stanowi, że „za korzyść uzyskaną z 

popełnienia przestępstwa skarbowego uważa się mienie, które sprawca objął we władanie 

lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł w okresie 5 lat przed popełnieniem przestępstwa 

skarbowego…”. Z zacytowanego przepisu jasno wynika, w stosunku do jakiego okresu będą 

prowadzone czynności operacyjno-rozpoznawcze, których przedmiotem będzie ustalenie 

majątku sprawcy oraz za jaki okres czasu sprawca będzie musiał być w mocy udowodnienia 

legalności źródła jego pochodzenia. W uzasadnieniu do projektu noweli, projektodawca 

argumentując konieczność wprowadzenia takiego zapisu powoływał się na przykłady 

innych krajów, gdzie podobne okresy funkcjonują. Regulacje tego rodzaju nie spotykają się 

aktualnie z szeroką krytyką, wręcz przeciwnie uznawane są za dopuszczalne. Należy jednak 

pamiętać, że w praktyce trudno wymagać, aby wszyscy obywatele przechowywali 

dokumenty dowodzące legalności nabytego mienia, przez bliżej nieokreślony czas17. 

Teoretyczna regulacja, mająca na celu ułatwienie funkcjonowania wymiary 

sprawiedliwości, w praktyce może przysporzyć wielu trudności, a możliwość wzruszenia 

tegoż domniemania często może okazać się nie do osiągnięcia. Zabezpieczenie przez 

przestępców nielegalnie uzyskiwanych korzyści majątkowych poprzez przenoszenie ich na 

inne podmioty zostało znacząco ograniczone poprzez kolejne domniemanie prawne, 

zawarte w art. 33 § 3. Oba wskazane domniemania, o czym była mowa już wcześniej, mają 

charakter wzruszalny (praesumptiones iuris tantum). Możliwe jest bowiem przedstawienie 

dowodów przeciwnych.  

Wśród nieleczniczych środków zabezpieczających ustawodawca wymienia przepadek 

przedmiotów, który może mieć zastosowanie zarówno do sprawców przestępstw 

skarbowych (art. 41 § 1 k.k.s.), jak i do sprawców wykroczeń skarbowych (art. 47 § 4 k.k.s.), 

którzy nie zostali lub nie mogli być ukarani. Środek zabezpieczający w postaci przepadku 

przedmiotów orzec można wobec sprawcy przestępstwa i wykroczenia skarbowego, który 

w momencie popełnienia czynu zabronionego był niepoczytalny oraz dopuścił się czynu 

skarbowego o znikomej społecznej szkodliwości, a także wobec sprawcy, co do którego 

zachodzi okoliczność wyłączająca jego ukaranie (np. czynny żal) oraz w przypadku 

umorzenia postępowania z powodu nie wykrycia sprawcy. Ponadto, w przypadku 

przestępstw skarbowych, zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci przepadku orzec 

można wobec sprawców, w stosunku do których zastosowano instytucję warunkowego 

umorzenia postępowania karnego oraz sprawców, którzy potraktowani zostali jak nieletni, 

na podstawie art. 5 § 218. Przepadkiem jako środkiem zabezpieczającym, objęte mogą być 

przedmioty wymienione w art. 29 k.k.s. Zgodnie z założeniami Ustawodawcy, funkcją 

środka zabezpieczającego jest pozbawienie sprawcy owoców uzyskanych bezprawnie oraz 

                                                             
16 L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks Karny Skarbowy Komentarz, Warszawa 2016, s. 162. 
17 Kodeks Karny Komentarz, red. A. Zoll, Warszawa 2016, s. 701, 
18 V. Konarska-Wrzosek T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2013, s. 

146. 
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uniemożliwienie popełnienia czynów skarbowych w przyszłości19. Dodatkowo nowelizacja 

wprowadza art. 43a, zgodnie z którym sąd może orzec przepadek w przypadku śmierci 

sprawcy, umorzenia postępowania z powodu niewykrycia sprawcy, a także w przypadku 

zawieszenia postępowania w sprawie, w której nie można ująć oskarżonego albo oskarżony 

nie może brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej 

choroby. Warunkiem orzeczenia przepadku, w wyżej wskazanych okolicznościach, jest 

materiał dowodowy, który w sposób dostateczny wskazuje, że w razie skazania przepadek 

zostałby orzeczony. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, poszerzenie katalogu możliwości 

orzeczenia przepadku przedmiotów jako środka zabezpieczającego było realizacją 

dyrektywy unijnej, której implementacją była rzeczona ustawa. Warto w tym miejscu 

zwrócić uwagę, że wielu wątpliwości nie rozwikłano na etapie legislacyjnym. Pojawia się 

bowiem pytanie czyj majątek ulegnie przepadkowi w przypadku niewykrycia sprawcy. 

Ponadto Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizował wątpliwości natury konstytucyjnej, 

mianowicie czy orzeczenie przepadku w przypadku śmierci sprawcy nie narusza praw 

spadkobierców mienia, wobec którego orzeczono przepadek, wprowadza bowiem 

odpowiedzialność zbiorową (spadkobiercy nieuczestniczący w żaden sposób w 

przestępczym procederze odpowiadają swoim majątkiem za czyn spadkodawcy). 

Nie można również przejść obojętnie wobec potencjalnego działania ustawy wstecz. 

Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks Karny oraz 

niektórych innych ustaw, art. 33 § 1a-2 i art. 43a Kodeksu Karnego Skarbowego stosuje się 

także w sprawach dotyczących czynów popełnionych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy. Wątpliwość nie rozwikłało również uzasadnienie projektodawcy, iż 

zaproponowane rozwiązanie nie jest równoznaczne z działaniem prawa wstecz, gdyż 

ustawa o konfiskacie nie zmienia definicji czynu zabronionego ani kary za przestępstwo, 

rozbudowuje tylko zakres przepadku i sposób jego stosowania. Wątpliwości co do 

racjonalności takiego uzasadnienie pojawiają się zarówno na gruncie orzeczeń sądowych 

jaki i opinii doktrynalnych.  

Ostatnim elementem, na który należy zwrócić baczną uwagę jest procedura 

operacyjno-rozpoznawcza, stosowana przez uprawnione służby, mająca na celu wykrycie 

majątku sprawcy przestępstwa skarbowego. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. nadaje, w tym 

zakresie, szereg uprawnień m.in. Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy 

Krajowej Administracji Skarbowej. Celem analizy wyżej wskazanych przepisów warto 

posłużyć się opinią do projektu ustawy, sporządzoną przez Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, który w wielu punktach podważa argumentację 

projektodawcy, jakoby wprowadzane przepisy miały być implementacją prawa unijnego, 

wyrażonej w Dyrektywie 2014/42/UE. Opinia, w swej przeważającej części, zarzuca 

projektowi ustawy zbyt szeroką interpretację implementowanych przepisów oraz swoistą 

próbę wykorzystania przedmiotowej dyrektywy do wprowadzania unormowań, które 

wcale nie są w niej zawarte. Zastrzeżenie budzi m.in. nowelizacja Ustawy o Policji, do której 

zresztą często odwołują się przepisy regulujące działanie innych służb, a dokładnie 

poszerzenie katalogu przestępstw, które upoważniają Policję do stosowania procedur 

operacyjno-rozpoznawczych. Zakres przestępstw, które „umożliwia prowadzenie 

                                                             
19 T. Grzegorczyk, Kodeks Postępowania Karnego Komentarz, Warszawa 2014, s. 228. 
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czynności operacyjno-rozpoznawczych znacząco wykracza poza zakres przestępstw, w 

zakresie których Państwa Członkowskie uznały za konieczne zbliżenie prawodawstw i 

upoważniły rządy krajowe do podjęcie niezbędnych środków w celu umożliwienia 

konfiskaty”. Opinia przywołuje normę konstytucyjną, wyrażoną w art. 31 ust. 3 Konstytucji 

RP, która stanowi, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i 

praw mogą być ustanowione tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są koniecznie np. dla 

porządku publicznego. W opinii GIODO brak jest dostatecznej argumentacji uzasadniającej 

takie ograniczenia20. Kolejne zastrzeżenie, zawarte w omawianej opinii, skupiło się w koło 

zakresu tajemnic ustawowo chronionych. Zgodnie z ustawą służby mają możliwość, w toku 

prowadzonych czynności, na zbieranie informacji stanowiących m.in. tajemnicę skarbową 

(informacje przetwarzane przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego) 

oraz tajemnicę zawodową, wynikającą z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W 

tym przypadku również powołano się na potencjalne naruszenie konstytucyjnej zasady 

niezbędności21. 

Konkludując należy zaznaczyć, że zmiany w ustawie Kodeks Karny Skarbowy 

wprowadzone Ustawą z dnia 23 marca 2017 r. wprowadziły regulacje potencjalnie 

niebezpieczne dla praw i wolności obywatelskich gwarantowanych Konstytucją. Uznać 

należy, że państwo ma prawo do wykorzystywania wszelkich instrumentów mających na 

celu przeciwdziałanie przestępczości, pod warunkiem wszak, że jest to dostatecznie 

uzasadnione pod względem celowości oraz mieście się w szeroko pojętych założeniach 

doktrynalnych. Należy zaznaczyć, że instytucja przepadku rozszerzonego (konfiskaty 

rozszerzonej) nie jest instytucją nową w polskim systemie prawnym i mimo pewnych wad 

funkcjonalnych, w generalnym ujęciu aprobowaną. Ubolewać jednak należy, że mimo iż w 

toku prac legislacyjnych pojawiło się wiele licznych kontrowersji, wyrażanych m. in. w 

przytaczanej opinii do projektu sporządzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych czy przez liczne publikacje Rzecznika Praw Obywatelskich, nie 

spotkały się one z kontrargumentami ze strony autorów projektu. Ministerstwo 

Sprawiedliwości w wielu dyskusjach, podważających zasadność omawianych zmian, 

częstokroć powoływało się na implementowany przepisy unijne, nie zwracając jednak 

uwagi na fakt, że przedmiotem krytyki nie jest Dyrektywa sama w sobie, a sposób jej 

wdrożenia do polskiego porządku prawnego. Ponadto Ustawodawca nie rozwikłał wielu 

wątpliwości natury praktycznej, jak chociażby problem spadkobierców sprawcy 

skarbowego, niejako pozostawiając rozwikłanie problemu praktyce. 

 

*** 

FORFEITURE OF BENEFITS IN PENAL FISCAL LAW 

 

This article discusses the problem of forfeiture in the Polish legal system. The author 

analyzes the latest legal solutions for confiscation. The article begins with a historical 

outline. Functions of fiscal penal law in the context of forfeiture and motives of the latest 

legal changes. Then the basic forfeit is discussed. Items subject to confiscation and the 

                                                             
20 Opinia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 16 lutego 2017 r., s. 3. 
21 Opinia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 16 lutego 2017 r., s. 5. 
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conditions for adjudication. Then the author discusses the confiscation of benefits. Starts to 

try to define the concept. Another element of the article is to highlight the presence of legal 

presumptions present in confiscation. The author also discusses confiscation as a safeguard. 

The last element is the analysis of the police procedure aimed at determining the 

perpetrator's property. The analysis is based on opinions drawn up by Polish state 

institutions. Author criticizes the process of introducing new changes. 

 

Keywords: forfeiture, forfeiture of benefits, amendment, penal fiscal law. 
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INTERDYSCYPLINARNY CHARAKTER ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ 

PRZEDSIĘBIORCY W ZWIĄZKU Z POPEŁNIENIEM PRZESTĘPSTWA  

BĄDŹ WYKROCZENIA SKARBOWEGO PRZECIWKO ORGANIZACJI  

GIER HAZARDOWYCH 

 

Zasada ne bis in idem wyrażająca zakaz podwójnego bądź wielokrotnego karania, a więc 

również wszczynania i prowadzenia postępowania przy zaistnieniu tożsamości 

podmiotowej i przedmiotowej danego czynu zabronionego zalicza się do fundamentalnych 

zasad prawa karnego. W swoim pierwotnym kształcie zasada ne bis in idem jest bowiem 

postrzegana przez pryzmat dwóch negatywnych przesłanek procesowych unormowanych 

w przepisach o charakterze ściśle proceduralnym: stanu rzeczy osądzonej (res iudicata) oraz 

zawisłości sprawy (lis pendens)1. Jej wąskie ujęcie, sprowadzające ją głównie do jednej z 

naczelnych zasad ogólnych prawa karnego wynika z samej jej istoty, czyli uregulowania jej 

w przepisach prawnych jako pewnego rodzaju gwarancję dla oskarżonego, że nie zostanie 

on po raz kolejny pociągnięty do odpowiedzialności karnej za czyn, który już raz został 

osądzony i za którego popełnienie została wymierzona kara, lecz także związanego z nią 

postulatu skierowanego wobec organów państwowych (głównie sądów), aby orzeczona 

kara była przede wszystkim adekwatna do wagi popełnionego czynu zabronionego.  

Przemiany w polskim systemie prawnym zachodzące w sposób dynamiczny i widoczne 

od co najmniej kilkunastu lat za sprawą wyodrębniania się coraz węższych dziedzin prawa 

oraz przynależnością państwa do organizacji międzynarodowych zróżnicowanych pod 

względem prawnym, stopnia zinstytucjonalizowania, celów, jak i zakresu swojej 

działalności doprowadziły jednak do rozszerzenia zwłaszcza na gruncie orzecznictwa 

Trybunału Konstytucyjnego zakresu obowiązywania zasady ne bis in idem również na inne 

formy postępowania, które nie mają formalnie charakteru karnoprawnego, ale 

charakteryzują się tym, że mogą prowadzić je również inne niż sądy organy państwowe i w 

ramach przyznanych im na mocy prawa uprawnień nakładać na określone podmioty, które 

nie stosują się do narzuconych na nie obowiązków ustawowych środki o charakterze 

represyjnym w celu ich wyegzekwowania2. Samo pojęcie „środek represyjny” wyodrębniło 

się w polskim systemie prawnym głównie ze względu na niezwykle wysoki poziom 

represyjności danej sankcji prawnej właściwy w zasadzie dla sankcji z pogranicza nauk 

penalnych. Nie bez znaczenia pozostaje bowiem fakt instrumentalnego potraktowania 

przez prawodawcę sankcji prawnych w dużej mierze związanego niezaprzeczalnie z 

obowiązkiem realizowania przez państwo zobowiązań prawnych względem obcego 

ustawodawstwa polegającego na dostosowywaniu do niego kształtu krajowego systemu 

prawnego oraz realizowaniu innych standardów wyznaczonych przez prawo wspólnotowe, 

lecz także nieprzemyślanym i nieuporządkowanym stanowieniem przepisów prawnych 

                                                             
1 M. Rogalski, Przesłanka powagi rzeczy osądzonej w procesie karnym, Kraków 2005, s. 128-129. 
2 Por. wyrok TK z dnia 26 listopada 2003 r., sygn. akt: SK 22/02 oraz wyrok TK z dnia 8 lipca 2003 r., sygn. akt: P 

10/02.  
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przez rodzimego ustawodawcę prowadzącego do stopniowego zatracania się funkcji 

właściwych dla poszczególnych rodzajów sankcji prawnych, jak również stopniowego 

zacierania się granic pomiędzy dziedzinami prawa3.  

Tego rodzaju zjawisko zaistniałe w polskim systemie prawnym widoczne jest zwłaszcza 

na gruncie rozległej i zarazem niezwykle zróżnicowanej pod względem zakresu regulacji 

materii administracyjnoprawnej, gdzie problem kumulowania odpowiedzialności z tytułu 

popełnienia deliktu administracyjnego nie ogranicza się wyłącznie do prawa 

administracyjnego, lecz przybiera dużo szerszy zakres oddziaływania poprzez jego 

odniesienie również do innego naruszenia obowiązku prawnego unormowanego choćby w 

przepisach z zakresu prawa karnego, cywilnego, bądź prawa pracy, które przyznają w 

zasadzie organom państwowym uprawnienie do ponownego wszczęcia, dalszego 

prowadzenia postępowania i w końcowym jego etapie pozwalające również na nałożenie 

wobec określonego podmiotu sankcji na podstawie innej niż administracyjna przewidzianej 

prawem procedury, mimo iż wcześniej postępowanie wobec określonego podmiotu o ten 

sam czyn zabroniony mogło zostać prawomocnie zakończone wraz z orzeczeniem za nie 

stosownej kary na podstawie jednej przewidzianej prawem procedury4. Sytuację pogarsza 

dodatkowo fakt braku wyraźnie określonych przez ustawodawcę zasad odpowiedzialności 

w związku z popełnieniem deliktu administracyjnego oraz przesłanek wymiaru sankcji 

administracyjnych, jak również ich typologii i legalnej definicji. W obecnym stanie 

prawnym są one bowiem dookreślane przez judykaturę, jak również przez przedstawicieli 

doktryny, jednak nie uwzględniają aktualnie zachodzących wewnątrz prawa 

administracyjnego procesów, w tym kryteriów odróżnienia sankcji administracyjnych od 

innego rodzaju sankcji prawnych. Należy również zauważyć, że brak w polskim systemie 

prawnym stosownych mechanizmów, które stanowiłyby dla organów państwowych 

(zwłaszcza sądów) dyrektywy postępowania w przypadku zbiegu sankcji administracyjnej 

z sankcją prawną.  

Problem ten nie dotyczy wyłącznie prawa administracyjnego, lecz w niemniejszym 

stopniu również innych dziedzin prawa, co wiąże się z koniecznością poszukiwania przez 

podmioty znajdujące się w sferze oddziaływania sankcji prawnych odpowiednich gwarancji 

dochodzenia swoich praw. Sam fakt naruszenia obowiązku prawnego nie pozbawia bowiem 

automatycznie określonego podmiotu roszczenia w stosunku do państwa polegającego na 

sprawiedliwym (uczciwym i rzetelnym) przeprowadzeniu postępowania oraz wymierzeniu 

kary współmiernej do wagi popełnionego przez niego czynu. Fundamentalną rolę w 

zakresie zagwarantowania podmiotom podlegającym danej jurysdykcji krajowej 

określonych praw i wolności, jak również zabezpieczenia ich przed nieuprawnioną 

ingerencją ze strony innych podmiotów (w tym również organów państwowych 

realizujących swoje uprawnienia i obowiązki ustawowe) pełnią postanowienia Konstytucji 

RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Opierają się ona zatem nie tylko na ogólnym założeniu 

wynikającym z zasady jej nadrzędności, że wszystkie akty prawne niższego rzędu powinny 

                                                             
3 Zob. J. Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013, s. 261-269.  
4 W szerszym zakresie do zjawiska kumulatywnej kwalifikacji czynu na gruncie polskiego systemu prawnego 

odnosi się zwłaszcza M. Wincenciak, który poddając sankcje administracyjne kompleksowej analizie 
wyprowadził możliwe schematy zbiegu sankcji administracyjnej z innego rodzaju sankcjami prawnymi. Zob. M. 
Wincenciak, Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008, s. 137. 



27 | S t r o n a  

 

 

być z nią zgodne, lecz zarazem na przekonaniu, że stanowi ona główne źródło, z którego 

należy wywodzić treść podstawowych praw jednostki i które mają charakter wiążący dla 

wszystkich organów władzy publicznej, które na jej postanowieniach powinny opierać 

swoje rozstrzygnięcia5. 

W przypadku konstytucyjnej regulacji odnoszącej się do zasady ne bis in idem brak jest 

jednak odpowiedniego przepisu prawnego, który w sposób jednoznaczny statuowałby ją w 

kategorii prawa podmiotowego oraz przewidywałby zarazem odpowiednie mechanizmy 

jego ochrony. Faktyczne obowiązywanie zasady ne bis in idem na poziomie 

konstytucyjnym stanowi efekt pośredniego jej wyprowadzenia na gruncie orzecznictwa 

Trybunału Konstytucyjnego z innych norm konstytucyjnych i w tym zakresie przyjmuje 

charakter niepodważalny i gwarancyjny. Uczestnictwo sądów konstytucyjnych w szeroko 

pojętym procesie tworzenia prawa jest bowiem bezdyskusyjne również ze względu na ciągle 

rosnące znaczenie orzecznictwa konstytucyjnego dla polskiego porządku prawnego 

głównie ze względu na fakt, iż Konstytucja RP w toku jej wieloletniego obowiązywania nie 

uwzględnia bieżących potrzeb w zakresie jej regulacji odnoszących się do zmian i ciągłych 

procesów zachodzących w systemie prawnym na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. 

Słuszne wskazuje się zatem w doktrynie, że rangę orzeczeń o charakterze prawotwórczym 

przejmują przede wszystkim te wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które statuują zasady 

nie wyrażone explicite tekście Konstytucji RP, lecz których znaczenie dla funkcjonowania 

porządku prawnego w państwie jest niepodważalne6.  

Zasada ne bis in idem niewątpliwie zalicza się do kanonu ogólnych zasad prawa ze 

względu na ciągle postępującą tendencję orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego 

rozszerzającą zakres jego obowiązywania. Wielokrotnie podkreślał on bowiem w swoich 

orzeczeniach, iż jako fundamentalna zasada prawa karnego stanowi ona element 

demokratycznego państwa prawnego, natomiast wszelkie odstępstwa od tej zasady w 

postaci stworzenia organom władzy publicznej możliwości dwukrotnego zastosowania 

środka represyjnego wobec tego samego podmiotu za ten sam czyn zabroniony stanowi 

naruszenie art. 2 oraz 45 ust. 1 Konstytucji RP ze względu na swój ścisły związek z 

konstytucyjnym rozumieniem prawa do odpowiedniego ukształtowania procedury 

sądowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwości jako jednego z elementów prawa do sądu7. 

Podobne zapatrywania w tej kwestii wypracowała również doktryna ze względu na 

uznanie, że w obrębie danego systemu prawnego mogą funkcjonować nie tylko zasady 

wyraźnie sformułowane przez prawodawcę w odpowiednich aktach prawnych, lecz 

również te, które są wywodzone z innych norm prawnych przy pomocy odpowiednich 

zabiegów argumentacyjnych8. Normatywna treść poszczególnych praw podmiotowych 

powinna być natomiast bezpośrednio określona w Konstytucji RP – co słusznie zresztą 

                                                             
5 P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy), Kraków 2003, s. 61-

62. 
6 A. Sulikowski, Tworzenie prawa przez sądy konstytucyjne i jego demokratyczność, Państwo i Prawo 2005, z. 8, 

s. 20.  
7 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2008 r., sygn. akt: P 26/06. Por. także: wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 1998 r., sygn. akt: K 17/97; wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 
października 2002 r., sygn. akt: K 36/00; wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 września 2007 r., sygn. akt: 
P 43/06.  

8 Zob. A. Sakowicz, Zasada ne bis in idem w prawie karnym w ujęciu paneuropejskim, Białystok 2011, s. 57 – 60.  



S t r o n a  | 28 

 

 

zauważył P. Tuleja – wskazując zarazem, że o stopniu konstytucjonalizacji danego prawa 

lub wolności świadczy przede wszystkim funkcja, jaką spełnia ono w danym systemie 

prawnym (zwłaszcza funkcja ochronna) oraz związek danego prawa, bądź wolności z zasadą 

ochrony godności człowieka9, co stanowi kwestię kontrowersyjną ze względu na swoistego 

rodzaju postulat ze strony Trybunału Konstytucyjnego, aby nie utożsamiać każdego 

naruszenia prawa i wolności z naruszeniem godności człowieka, gdyż pozbawiałoby to 

gwarancji unormowanej w art. 30 Konstytucji RP samodzielnego pola zastosowania i tym 

samym spłycałoby oraz nadmiernie upraszczało sens, jak również treść normatywną 

zawartą w pojęciu, którym operuje ten przepis prawa10. 

Szczególną rację należy przyznać J. Maliszewskiej-Nienartowicz, która słusznie 

zwróciła uwagę na fakt, iż w zasadzie żaden system prawny nie jest kompletny w tym 

znaczeniu, że prawo stanowione przez prawodawcę zagwarantuje nam rozwiązanie 

każdego problemu, który pojawi się w toku postępowania sądowego11, szczególnie w 

przypadku, gdy powstało ono jako wyraz kompromisu pomiędzy różnymi środowiskami 

politycznymi, interesami społecznymi oraz oczekiwaniami obywatelskimi i to zarówno na 

poziomie krajowym (Konstytucja RP), jak i międzynarodowym (traktaty UE)12. Zasady 

ogólne prawa pełnią zatem w polskim systemie prawnym przede wszystkim rolę dyrektyw 

o charakterze ochronnym i gwarancyjnym odkrywanych przez Trybunał Konstytucyjny i 

w dalszej kolejności dookreślane również przez doktrynę i orzecznictwo sądowe ze względu 

na to, że odwołują się do fundamentalnych wartości na których został on oparty.  

W podobny sposób jest zresztą postrzegana na poziomie konstytucyjnym również 

zasada proporcjonalności. Kładzie bowiem szczególny nacisk na adekwatność celu i środka 

użytego do jego osiągnięcia13. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego z zasadą 

proporcjonalności ściśle związane są obowiązki skierowane wobec prawodawcy i polegające 

na przyjmowaniu danej regulacji prawnej tylko wtedy, gdy jest ona niezbędna dla ochrony 

interesu publicznego z którym jest związana, jak również nakaz jej ukształtowania w sposób 

zapewniający osiągnięcie zamierzonych celów ( skutków ) oraz związany z tym warunek 

zachowania proporcji pomiędzy efektami wprowadzonej regulacji a ciężarami, względnie 

niedogodnościami wynikającymi z niej dla obywateli14. Oznacza to, iż spośród wszelkich 

możliwych i zarazem legalnych środków oddziaływania na podmiot dopuszczający się 

naruszenia obowiązków ustawowych należy wybierać wyłącznie te, które są skuteczne dla 

osiągnięcia założonych przez prawodawcę celów oraz najmniej uciążliwe dla podmiotów 

wobec których mają być zastosowane, bądź dolegliwe w stopniu nie większym niż jest to 

niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego celu15. Zwłaszcza w doktrynie prawa karnego 

zwraca się uwagę na istnienie dwóch paradygmatów zasady proporcjonalności: funkcji jego 

                                                             
9 P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy), Kraków 2003, s. 

140. 
10 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 r., sygn. akt: K 17/05. 
11 J. Maliszewska-Nienartowicz, Zasady ogólne prawa, jako źródło europejskiego prawa wspólnotowego, Państwo 

i Prawo 2005, z. 4, s. 23.  
12 Więcej na ten temat zob. M. Piechowiak, Aksjologiczne podstawy polskiego prawa [w:] Prawo polskie – próba 

syntezy, red. T. Guz, J. Głuchowski, M. Pałubska, Warszawa 2013, s. 41 – 44. 
13 Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2004 r., sygn. akt: SK 21/03.  
14 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 1999 r., sygn. akt: P 7/98.  
15 S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa, Warszawa 1995, s. 74.  
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subsydiarności rozumianego jako narzędzie do ograniczania jego zakresu zarówno przy 

decyzji kryminalizacyjnej, rozstrzygnięciu interpretacyjnym, jak i przy wymiarze kary oraz 

funkcji zasady sprawiedliwości ujmowanej jako wyraz formalnej zasady równości wraz z 

funkcją materialnej potrzeby współmierności szkody i winy dolegliwością wymierzaną jako 

kara kryminalna16.  

Zasady ne bis in idem oraz proporcjonalności mimo, iż są ściśle ze sobą związane 

poprzez ich postrzeganie w kategorii pewnego rodzaju wyznacznika pewnych 

podstawowych standardów odpowiedzialności poprzez określenie granic ingerencji 

państwa oraz jego organów w sferę praw i wolności poszczególnych podmiotów oraz w 

pierwotnym ujęciu właściwe w zasadzie dla prawa karnego, to jednak widoczna jest ich 

stopniowa recepcja również do innych dziedzin prawa głównie poprzez orzecznictwo 

Trybunału Konstytucyjnego. Przy obecnym sposobie stanowienia prawa nie ma w tym nic 

absolutnie złego. Zjawisko stopniowego przejmowania przez poszczególne sankcje prawne 

cech właściwych dla sankcji represyjnych unormowanych w przepisach karnych może 

bowiem sprawiać, iż odpowiedzialność określonego podmiotu przybierze charakter 

interdyscyplinarny poprzez jej kumulację stwarzając zarazem organom państwowym 

możliwość wielokrotnego wymierzania kary za to samo naruszenie obowiązków 

ustawowych.  

Tak jest w przypadku zbiegu odpowiedzialności prawnej przedsiębiorcy w związku z 

popełnieniem przez niego przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego przeciwko 

organizacji gier hazardowych oraz deliktu administracyjnego w związku z naruszeniem 

przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych17. Na gruncie przepisów 

Kodeksu karnego skarbowego działanie sprawcze przedsiębiorcy zostało unormowane jako:  

niezgodne z przepisami ustawy bądź warunkami koncesji lub zezwolenia urządzanie 

albo prowadzenie gry losowej, gry na automacie lub zakładu wzajemnego; 

urządzanie lub prowadzenie gry losowej, gry na automacie, bądź zakładu wzajemnego 

bez wymaganego urzędowego sprawdzenia albo bez nałożenia wymaganych urzędowych 

zamknięć; 

niezgodne z przepisami ustawy lub warunkami zezwolenia urządzanie, bądź 

prowadzenie loterii fantowej, gry bingo fantowej, loterii promocyjnej albo loterii 

audiotekstowej; 

sprzedaż losów lub innych dowodów udziału w grze losowej, zakładzie wzajemnym, 

bądź grze na automacie przez osobę nieuprawnioną; 

organizowanie zbiorowego uczestnictwa w grze hazardowej w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej18. 

Naruszenie obowiązku ustawowego przez przedsiębiorcę na mocy ustawy 

administracyjnej zostało natomiast określone wyłącznie jako niezgodne z przepisami 

ustawy urządzanie gier hazardowych lub bez koncesji lub zezwolenia, bądź wbrew ich 

warunkom, jak również bez dokonania zgłoszenia, wymaganej rejestracji automatu albo 

                                                             
16 M. Królikowski, Dwa paradygmaty zasady proporcjonalności w prawie karnym [w:] Zasada proporcjonalności 

w prawie karnym, red. T. Bukiet-Nagórska, Warszawa 2010, s. 38.  
17 Dz. U. 2009 Nr 201, poz. 1540 z późn. zm. 
18 Por. art. 107, 107a, 108 oraz 110 k.k.s. 
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urządzenia do gry oraz urządzanie gier na automatach poza kasynem gry19. W pozostałych 

przypadkach nie dochodzi bowiem do kumulatywnej kwalifikacji czynu. Szczególną uwagę 

należy jednak zwrócić na tworzące się w wyniku tej zależności schematy kar. Wypełnienie 

znamion ustawowych przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego przez przedsiębiorcę 

może bowiem skutkować orzeczeniem wobec niego następujących kar: 

 karę grzywny za wykroczenie skarbowe w wypadku mniejszej wagi; 

 karę grzywny do 240 stawek dziennych, a w przypadku, gdy nadwyżka z loterii 

fantowej, gry bingo fantowej, loterii promocyjnej lub loterii audiotekstowej była 

przeznaczona na cel społecznie użyteczny, a w szczególności dobroczynny karę 

grzywny do 120 stawek dziennych; 

 karę grzywny do 360 stawek dziennych albo karę ograniczenia wolności, które 

mogą być również orzekane łącznie, jako sankcja kumulatywna; 

 karę grzywny do 720 stawek dziennych albo karę pozbawienia wolności do lat 

2, które mogą być również orzekane łącznie, jako sankcja kumulatywna; 

 karę grzywny do 720 stawek dziennych albo karę pozbawienia wolności do lat 

3, które mogą być również orzekane łącznie, jako sankcja kumulatywna; 

 karę grzywny do 720 stawek dziennych albo terminową karę pozbawienia 

wolności, które mogą być również orzekane łącznie, jako sankcja kumulatywna 

w przypadku, gdy sprawca dopuścił się organizowania zbiorowego uczestnictwa 

w grze hazardowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 

W przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę ciążących na nim obowiązków 

związanych z organizacją bądź prowadzeniem gier hazardowych jako delikt 

administracyjny ustawa przewiduje następujące kary w związku z jego popełnieniem: 

 5-krotność opłaty za wydanie koncesji lub zezwolenia; 

 100% przychodu, w rozumieniu odpowiednio przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych albo przepisów o podatku dochodowym od 

osób prawnych, uzyskanego z urządzanej gry; 

 do 10 tys. za urządzanie gier hazardowych bez dokonania wymaganego 

zgłoszenia; 

 12 000 złotych od każdego automatu za urządzanie gier na automatach poza 

kasynem gry; 

 100 tys. złotych od każdego automatu w przypadku gier na automatach; 

 do 200 tys. złotych za urządzanie gier hazardowych z naruszeniem warunków 

zatwierdzonego regulaminu, udzielonej koncesji, zezwolenia lub dokonanego 

zgłoszenia. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż obie konfiguracje kar przewidzianych we wspomnianych 

aktach prawnych mają charakter autonomiczny w tym znaczeniu, że administracyjnym 

karom pieniężnym przewidzianym w ustawie o grach hazardowych nie należy przypisywać 

charakteru sankcji karnej skarbowej zwłaszcza ze względu na delegację ustawową 

unormowaną w art. 91 u.o.g.h20. zgodnie z którą do kar pieniężnych stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa21. Kara pieniężna wymierzana na 

                                                             
19 Por. art. 89 ust. 1 u.o.g.h. 
20 Por. wyrok NSA z dnia 28 lutego 2007 r., II GSK 223/06. 
21 Dz. U. 1997 Nr 137, poz. 926 z późn. zm.  
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podstawie art. 89 ust. 1 u.o.g.h. stanowi wyłącznie stwierdzenia przez organ państwowy 

dopuszczenia się przez określony podmiot deliktu administracyjnego wskutek zachowania 

się w sposób sprzeczny z ustawą i przybiera wyłącznie formę sankcji finansowej jako tzw. 

niepodatkowe należności publicznoprawne22. Już w zasadzie na etapie postępowania 

legislacyjnego zwrócono uwagę na problem podwójnej penalizacji23. Wskazano bowiem, iż 

sankcja przewidziana w art. 89 u.o.g.h. ma szerszy zakres podmiotowy aniżeli sankcja 

karnoskarbowa, gdyż nie odnosi się wyłącznie do osób fizycznych (przewidując zarazem 

odpowiedzialność osób prawnych jako formę odpowiedzialności posiłkowej), lecz dotyka 

bezpośrednio wszystkie osoby fizyczne24. Tego rodzaju zjawisko zaistniałe w polskim 

systemie prawnym zostało ocenione przez Trybunał Konstytucyjny jako naruszające zasadę 

zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa25. Trybunał Konstytucyjny 

wielokrotnie podkreślał w swoim orzecznictwie, że zakres ingerencji dopuszczalnej dla 

ochrony ogólnego interesu publicznego powinien wyznaczać każdorazowo postulat 

proporcjonalności, który nie znajdując wprost oparcia w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, może 

być poszukiwany w art. 2, gdyż stanowi istotny komponent zasad, składających się na 

pojęcie demokratycznego państwa prawa. Gwarancją zachowania proporcjonalności w 

ograniczaniu praw w celu realizacji interesu publicznego powinno być natomiast 

każdorazowe i zarazem właściwe wyważenie interesu prywatnego i publicznego26.  

Przepisy ustawy o grach hazardowych statuują odpowiedzialność administracyjną, 

która w świetle unormowań konstytucyjnych stanowi szeroko ujmowaną odpowiedzialność 

represyjną poprzez przejęcie kwalifikacji odpowiedzialności karnej27. Do tak szerzej 

ujmowanej autonomicznej, a więc niezależnej od ustawodawstwa zwykłego 

odpowiedzialności karno-represyjnej zalicza się przede wszystkim administracyjne kary 

pieniężne, które w razie obiektywnego naruszenia obowiązków ustawowych mogą zostać 

potraktowane również jako środek represji i odpłaty. Coraz widocznej zarysowuje się 

bowiem w prawie administracyjnym tendencja do stopniowego zatracania się właściwej dla 

sankcji administracyjnych funkcji restytucyjno-prewencyjnej na rzecz funkcji represyjnej 

utożsamianej w zasadzie z funkcją sprawiedliwościową pełnioną przez kary kryminalne28. 

W doktrynie – słusznie zresztą – zwraca się jednak uwagę na zasadniczą różnicę między 

nimi wyrażającą się w samych konstrukcjach przestępstwa bądź wykroczenia oraz deliktu 

administracyjnego. Pomijając te kwestie zarysowuje się szczególne podobieństwo 

                                                             
22 Zob. art. 3 pkt 8 o.p.  
23 Zob. Notatka Biura Analiz Kancelarii Sejmu z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie kolizji z konstytucją rozwiązań 

prawnych zawartych w projekcie ustawy o grach hazardowych (druk sejmowy nr 2481).  
24 Więcej na ten temat M. Bik, R. Kamionowski, D. Obrępalski, K. Ryszard, Gry hazardowe. Komentarz do ustawy 

o grach hazardowych, Warszawa 2013, s. 270-271. 
25 Wyrok TK z dnia 4 września 2007 r., P 43/06. 
26 Zob. wyrok TK z dnia 31 stycznia 1996 r., K 9/95, wyrok TK z dnia 25 listopada 2003 r., K 37/02; wyrok TK z dnia 

20 marca 2006 r., K 17/05; wyrok TK z dnia 8 października 2007 r., K 20/07, wyrok TK z dnia 26 maja 2010, P 
29/08 oraz wyrok TK z dnia 28 lutego 2012 r., K 5/11.  

27 P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz LEX, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 29-30.  
28 Istota sprawiedliwościowej funkcji prawa karnego stanowi bowiem wyraz ciągłego dążenia państwa do 

zaspokajania społecznego poczucia sprawiedliwości w związku z dokonanym naruszeniem bądź zagrożeniem 
odpowiedniego dobra prawnego za pomocą przyznanych organom państwowym instrumentów oddziaływania 
na sprawcę w postaci sankcji karnej. Por. M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, wyd. 2, 
Warszawa 1994, s. 15. 
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wyrażające się zwłaszcza w nastawieniu sankcji na osiąganie celów (skutków) 

zamierzonych przez prawodawcę. Represja ma stanowić dolegliwość dla podmiotu 

dopuszczającego się naruszenia prawa wraz z uwzględnieniem zasady, że im cięższy delikt, 

tym bardziej dolegliwa sankcja, przy czym bez znaczenia jest czy sankcja represyjna jest 

nakładana na podstawie odpowiedzialności obiektywnej, czy subiektywnej (winy)29.  

Dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego wypracowało szereg cech 

właściwych dla sankcji represyjnych spośród których do najważniejszych zalicza się przede 

wszystkim:  

 wymóg istnienia podstawy prawnej uprawniającej organ państwowy do 

nałożenia sankcji; 

 postrzeganie sankcji w kategorii niezgodnego z prawem zachowania się 

podmiotu pozostającego w sferze ich oddziaływania; 

 prewencyjno-represyjny charakter sankcji; 

 nałożenie sankcji w formie władczego rozstrzygnięcia organu państwowego; 

 wymiar sankcji wraz z uwzględnieniem zasady proporcjonalności; 

 poddanie sankcji sądowej kontroli jej nałożenia i wykonania30. 

Porównując powyższe konfiguracje kar można dojść do wniosku, że konsekwencje 

zaistniałe w wyniku dopuszczenia się przez przedsiębiorcę deliktu administracyjnego 

przeciwko organizacji gier hazardowych może przybierać dla niego znacznie bardziej 

dotkliwe konsekwencje, aniżeli gdyby ponosił odpowiedzialność w związku z 

popełnieniem przestępstwa, bądź wykroczenia skarbowego. Administracyjne kary 

pieniężne uregulowane w przepisach ustawy o grach hazardowych przybierają bowiem z 

reguły charakter sankcji bezwzględnie oznaczonych poprzez sztywne określenie stawek kar 

nie pozostawiając zarazem organom administracji publicznej swobody w zakresie ich 

wymiaru poprzez brak wyraźnie sformułowanych w przepisach ustawy dyrektyw wymiaru 

kar zwłaszcza tych odnoszących się do sprawiedliwości kary w postaci wyboru jej rodzaju 

kary wysokości dostosowanych zwłaszcza do okoliczności towarzyszących popełnieniu 

deliktu administracyjnego i pozwalających na jej zindywidualizowanie na wzór 

określonych w art. 53 k.k.31. Wyjątek przewidział prawodawca wyłącznie w szczególnych 

przypadkach określonych w ustawie, gdzie przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary 

pieniężnej organ administracji publicznej ma obowiązek uwzględnić: 

 skalę prowadzonej działalności oraz czas trwania naruszenia przy wymierzaniu 

kary pieniężnej osobom pełniącym funkcje kierownicze lub wchodzącym w 

skład organów zarządzających osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 

mniemających osobowości prawnej urządzających gry hazardowe bez koncesji 

zezwolenia lub zgłoszenia; 

 sytuację finansową podmiotu podlegającego karze, skalę prowadzonej 

działalności oraz czas trwania naruszenia w przypadku gier urządzanych bez 

dokonania wymaganego zgłoszenia do 10 tys. zł., na podstawie koncesji lub 

                                                             
29 M. Wincenciak, Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008, s. 259.  
30 R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Prawo administracyjne materialne [w:] System prawa 

administracyjnego, T. 7, Warszawa 2012, s. 643.  
31 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 
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zezwolenia do 200 tys. zł. oraz na podstawie zgłoszenia do 10 tys. zł.32.  

Pokazuje to zarazem różnice pomiędzy sankcją karną i administracyjną. Celem kary 

kryminalnej jest wyłącznie wyrządzenie sprawcy przestępstwa dolegliwości osobistej, która 

uderzy bezpośrednio w dobra dla niego istotne takie jak majątek, wolność, czy prawa 

obywatelskie, podczas gdy kara administracyjna może godzić zarówno w dobra podmiotu 

dopuszczającego się deliktu administracyjnego, jak również innych podmiotów ze względu 

na fakt, iż nierzadko będą one stanowiły przedmiot własności wielu osób, które solidarnie 

będą ponosiły ciężar ekonomiczny związany z koniecznością uiszczenia administracyjnej 

kary pieniężnej33. Nie bez znaczenia pozostaje również automatyzm towarzyszący samemu 

procesowi wymierzania sankcji administracyjnych. Słusznie zresztą zauważyła M. Stahl, że 

stosowanie sankcji administracyjnych w taki sposób, aby nie zostały przy tym naruszone 

prawa i interesy jednostek nabiera coraz większego znaczenia ze względu na ich wielość i 

różnorodność, dowolność w ich kreowaniu, niejednokrotnie również szeroki zakres 

uznania administracyjnego, znaczną dolegliwość oraz nieuwzględnienie przy tym, czy 

popełnienie deliktu miało charakter zawiniony34.  

Wątpliwości budzi również orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego uznające, iż 

konstytucyjny zakaz ne bis in idem nie stoi na przeszkodzie ustanowieniu przez 

prawodawcę jednocześnie sankcji administracyjnej i karnej za ten sam czyn. W ocenie 

Trybunału Konstytucyjnego zbieg administracyjnej kary pieniężnej za urządzanie gier na 

automatach bez koncesji poza kasynem gry określonej w art. 89 ust. 2 pkt 2 u.o.g.h. z karą 

grzywny przewidzianą w art. 107 § 4 k.k.s nie stanowi nadmiernej reakcji państwa na 

naruszenie porządku prawnego stojąc zarazem na straży przekonania, że charakter 

odwetowy (penalny) posiada jedynie sankcja karnoskarbowa, natomiast państwo ma prawo 

do swobodnego wyboru sankcji prawnych w celu zapobiegania przestępczości i oszustwom 

związanym z grami hazardowymi35. Niemniej jednak takie stanowisko pozostaje w sporze 

z późniejszym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym procedura 

weryfikacji, czy określone przepisy naruszają zasadę ne bis in idem przebiega dwuetapowo: 

poprzez ustalenie, czy środki przewidziane przez ustawodawcę mają charakter sankcji oraz 

poddania ich dalszej weryfikacji pod kątem realizowanych przez nie celów. Wykazanie, iż 

środki o charakterze sankcji realizują identyczne cele jest równoznaczne z naruszeniem 

zasady ne bis in idem36.  
Przedmiotem ochrony zarówno przestępstw oraz wykroczeń skarbowych, jak również 

deliktów administracyjnych polegających na niezgodnym z przyjętym porządkiem 

prawnym urządzaniu, bądź prowadzeniu gier hazardowych jest szeroko pojęta ochrona: 

Skarbu Państwa jako beneficjenta danin publicznoprawnych, mienie uczestników 

prowadzonej w sposób nielegalny przez przedsiębiorcę, jak również porządek publiczny37. 

                                                             
32 Zob. art. 90 ust. 1a u.o.g.h. w zw. z art. 89 ust. 3 oraz art. 90 ust. 1b w zw. z art. 89 ust. 4 pkt 1 lit. c oraz pkt 2.  
33 M. Szydło, Charakter prawny i struktura prawna administracyjnych kar pieniężnych, Studia Prawnicze 2003, z. 

4, s. 132-133.  
34 M. Stahl, Sankcje administracyjne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] I. Skrzydło-Niżnik (red.), 

Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, 
Kraków 2001, s. 651.  

35 Zob. Wyrok TK z dnia 21 października 2015 r., P 32/12.  
36 Wyrok TK z dnia 1 grudnia 2016 r., K 45/14.  
37Zob.P. Kardas,G. Łabuda,T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz LEX, wyd. 2,Warszawa 2012,s.859-
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Obie wskazane regulacje realizują zatem te same cele. Zadaniem państwa powinna być 

natomiast ochrona fundamentalnych praw podmiotów podlegających jego jurysdykcji, aby 

w jak największych stopniu zapewnić ochronę jego praw i które powinny mieć 

pierwszeństwo przed innymi wartościami konstytucyjnymi, których pierwszeństwo 

powinny być zagwarantowane wyłącznie w szczególnych okolicznościach38. Problemem 

jest zwłaszcza brak odpowiednich rozwiązań, które pozwalałyby na rozstrzygnięcie zbiegu 

różnych reżimów odpowiedzialności w zasadzie na każdym etapie postępowania i przez 

każdy uprawniony do tego organ. O obecnym stanie prawnym zarysowuje się bowiem zbyt 

duża swoboda decyzyjna przyznana w tym zakresie sądowi konstytucyjnemu, która w 

zasadzie nie pozwala na właściwe zabezpieczenie odpowiedniego poziomu praw osób 

podlegających ukaraniu. Zwłaszcza w doktrynie zwraca się bowiem uwagę na to, że w 

administracyjnych karach pieniężnych coraz mniej jest podobieństw do tradycyjnych 

środków reakcji prawnej, natomiast coraz więcej do form oddziaływania prawa karnego39. 

Nic więc dziwnego, że coraz więcej podmiotów pozostaje w sferze odpowiedzialności o 

charakterze interdyscyplinarnym związanym z nadmiernym fiskalizmem ze strony 

państwa będącego z jednej strony skutkiem instrumentalnego potraktowania przez 

prawodawcę stanowionego prawa, lecz z drugiej strony również konsekwencją jego 

multicentryczności.   

 

*** 

INTERDISCIPLINARY CHARACTER OF THE LEGAL LIABILITY OF THE 

ENTREPRENEUR IN RELATION TO COMMITTING AN OFFENCE, OR THE TAX 

OFFENCE AGAINST THE ORGANIZATION OF GAMBLING GAMES 

 

The article is bringing up the issue associated with the problem of accumulating the 

legal liability from the borderland of different fields of the law which in this case is 

assuming a narrow range by taking him back to the crime and the tax offence depending on 

unlawful for organizing them and further leading by the entrepreneur. The essence of the 

ban on ne bis in idem, which falls within the general principles of national and international 

law, and the closely related phenomenon of instrumentalisation of legal sanctions, is 

manifested in the mass and ill-thoughtated formulation of legal and administrative norms 

and, consequently, the blurring of borders among particular areas of law, especially in the 

absence of clearly defined general principles of liability in connection with the 

administrative delinquency and the directives of administrative sanctions, but above all also 

the appropriate mechanisms for settling legal sanctions. For this reason, the article is a kind 

of analysis of the convergence of criminal sanctions with administrative sanctions for the 

entrepreneur act of illegally organizing gambling in terms of their repressive character, 

taking into account the case law of the Constitutional Court incurred so far and the disputes 

arising as a result of its practical application. 

                                                             
888. 

38 Por. K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999, 
s. 198.  

39 M. Szydło, Charakter prawny i struktura prawna administracyjnych kar pieniężnych, Studia Prawnicze 2003, z. 
4, s. 30-35.  
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PROBLEMATYKA WYBRANYCH OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH 

BEZPRAWNOŚĆ W PRAWIE KARNYM SKARBOWYM 

 

Wstęp 

Dokonując analizy eksperymentu jako okoliczności wyłączającej bezprawność, należy 

wyjść od zdefiniowania samego pojęcia bezprawności. Występuje ono we wszystkich 

dziedzinach prawa. Bezprawność skorelowana z „czynem zabronionym" odnosi się do 

prawa karnego (bezprawność kryminalna). Bezprawność kryminalna jest jednym 

z elementów podstawowych przestępstwa. Jej istota tworzona jest przez po pierwsze 

sprzeczność zachowania z normą sankcjonowaną, po drugie zgodność zachowania 

z ustawowym wzorcem opisanym za pomocą ustawowych znamion danego typu oraz po 

trzecie brak okoliczności wyłączających bezprawność (negatywnych znamion typu). 

Wyczerpanie znamion ustawowych przestępstwa określonego w ustawie "nie oznacza 

jednak nic więcej niż poszlakę, wskazanie na bezprawność". Okoliczności wyłączające 

bezprawność (kontratypy) mogą wchodzić do zespołu znamion typu czynu zabronionego, 

tylko „ze znakiem zaprzeczenia, jako jego negatywne znamiona" (koncepcja negatywnych 

znamion typu), np. „Podatnik, który, uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia 
właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, 
przez co naraża podatek na uszczuplenie, [nie działając zarazem w celu eksperymentu 
ekonomicznego lub technicznego], podlega karze…". Tak jak wyjaśniają komentatorzy 

„Wątpić jednak należy, aby za wiarygodne uznano wyjaśnienia sprawcy, który twierdził 

będzie, że nie płaci podatków, aby w ten sposób eksperymentalnie zbadać, jak kształtuje się 

wówczas opłacalność działalności gospodarczej"1. Uwaga ta przedstawia się nieco inaczej, 

jeśli przywołamy praktykę odwoływania się do tego kontratypu karnoskarbowego, który 

bywa traktowany jako „ostatnia deska ratunku", kiedy w sprawie inne możliwości obrony 

zostały wyczerpane lub nie rokują nadziei2. Podkreślenia wymaga fakt, iż bezprawności 

polega na tym, że czyn sprawcy jest sprzeczny z normą prawa karnego skarbowego, a jeśli 

chodzi o ustawowe znamiona to jest on z nimi zgodny. W procesie tworzenia zakazów 

karnych ustawodawca dobiera znamiona przestępstw i wykroczeń skarbowych pod kątem 

zdarzeń typowych. Wyjątkowo jednak czyn odpowiadający znamionom ustawowym 

przestępstwa lub wykroczenia skarbowego może nie mieć cechy bezprawności, gdyż na 

mocy przepisu prawnego jest uważany za zgodny z prawem. Przypadki te, zwane 

kontratypami, mają w prawie karnym skarbowym ograniczone zastosowani ze względu na 

charakter przestępstw i wykroczeń skarbowych3.  
 

                                                             
1 R. Kubacki, A. Bartosiewicz, Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Komentarz, 
Warszawa 2002, s. 113. 
2M. Agnosiewicz, Eksperyment ekonomiczny jako podstawa uchylenia bezprawności czynu zabronionego, 

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4503 (dostęp na dzień: 16.05.2017 r.).  
3 J. Sawicki, Zarys prawa karnego skarbowego, wydanie 2, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2010, s. 448 i n.  
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Odwołanie do Kodeksu Karnego  

Kodeks karny skarbowy, na mocy art. 20 § 2 k.k.s., dopuszcza w tym zakresie 

stosowanie jedynie recypowanego art. 27 § 1 k.k., który określa granice dopuszczalnego 

ryzyka. Jednakże to dopuszczalne ryzyko zostało ograniczone w art. 20 § 5 k.k.s. 

stanowiącym, że dopuszczalny eksperyment dotyczy tylko eksperymentu ekonomicznego 

lub technicznego. Nie obejmuje on zatem swoim zakresem eksperymentu poznawczego i 

medycznego (jednak takiego podziału nie powinno się traktować jako rozłącznego. Każdy 

bowiem eksperyment ma charakter poznawczy, w gruncie rzeczy wynika to z jego istoty, 

gdyż służy rozumieniu określonych zjawisk i zależności zachodzących między nimi. W 

gruncie rzeczy więc, aby można było mówić o eksperymencie, czy to medycznym, czy 

technicznym lub ekonomicznym muszą one być jednocześnie eksperymentami 

poznawczymi. Co więcej nie jest wykluczone, iż wybrany eksperyment może realizować 

funkcję poznawczą na płaszczyźnie kilku obszarów wiedzy, dzięki czemu pozwala to na 

jego zakwalifikowanie do więcej jak jednego rodzaju wymienionych eksperymentów4). 

Pozostałe jednak wymogi musza zostać spełnione5. Wymogi te zawarte zostały w 

przytoczonym już art. 27 k.k. Oczywistym jest jednak, że na potrzeby recypowania ich na 

grunt prawa karnego skarbowego musza one zostać trochę zmienione. Warunkami, które 

muszą być spełnione polegają na tym, że podjęcie ryzykownego działania i sposób jego 

przeprowadzenia są uzasadnione w świetle aktualnego stanu wiedzy ekonomicznej lub 

technicznej. Przewidywane korzyści z eksperymentu mają istotne znaczenie ekonomiczne 

lub techniczne. Eksperyment został przeprowadzony zgodnie z zasadami aktualnego stanu 

wiedzy ekonomicznej lub technicznej, oraz zachowane, przy jego realizacji, zasady 

ostrożności mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia ujemnych skutków. Jeśli 

osoba, która przeprowadziła eksperyment ekonomiczny lub techniczny doprowadziła w 

jego wyniku do skutków objętych przepisami prawa karnego, należy zaznaczyć, że na 

gruncie prawa karnego skarbowego będą to w przeważającej części szkody w mieniu, 

jednocześnie zachowując wszystkie wymienione wymogi, nie zostanie ona pociągnięta do 

żadnej odpowiedzialności karnej z tego tytułu6.  

 

Pojęcie słownikowe eksperymentu 

Samo pojęcie eksperymentu odwołując się do reguł znaczeniowych języka 

powszechnego, należy rozumieć jako próbę, w szczególności, gdy jest przeprowadzana po 

raz pierwszy realizacji nowatorskiego pomysłu, celowego wywołania jakiegoś zjawiska lub 

jego zmiany w sztucznych warunkach, celem zbadania i wyjaśnienia jego przebiegu7.  

 

Eksperyment – analiza 

Odnosząc się już do samego eksperymentu, brak jest podstaw, żeby zawężać katalog 

czynów zabronionych, których bezprawność karna może być wyłączona w warunkach 

omawianego kontratypu. Głównie należy podkreślić, że mogą tu występować nie tylko 

                                                             
4 R. Stefański, Kodeks Karny Komentarz, wydanie 2, wyd. Beck, Warszawa 2015, s. 254.  
5 W. Kotowski, B. Kurzępa, Kodeks Karny Skarbowy Komentarz, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2007, s. 139 i n. 
6 Tamże, s. 253. 
7 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 1978, s. 525. 
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czyny nieumyślne, ale i umyślne8. Osobie działającej celem przeprowadzenia eksperymentu 

może bowiem towarzyszyć zamiar narażenia na niebezpieczeństwo, a także nawet 

naruszenia dobra prawnego. Ponadto w wielu wypadkach takie negatywne konsekwencje 

dla dóbr, które są chronione prawem, są nieodłącznym elementem eksperymentu9.  

Ważnym zagadnieniem w razie pojawienia się odpowiedzialności karnoskarbowej jest 

kwestia tego, jakie podmioty mogą powoływać się na ten kontratyp. Są to między innymi 

osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółki 

cywilnej, a także między innymi członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci spółek 

handlowych. Podmioty te to często menadżerowie podejmujący strategiczne decyzje dla 

swojej firmy, w tym decyzje dotyczące rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia 

eksperymentu10.  

Przejść należy teraz do omówienia poszczególnych przesłanek eksperymentu. Zacznę 

od przesłanki doniosłości spodziewanej korzyści jaka ma wyniknąć z eksperymentu. Otóż 

spodziewana korzyść ta ma mieć istotne znaczenia ekonomiczne lub techniczne. Nie chodzi 

tu więc o każdą korzyść, a jedynie o taką, która charakteryzuje się doniosłością. Konieczne 

przy tym jest zaznaczenia, że dokonując oceny tej przesłanki nie można ograniczać się do 

doraźnie korzystnych skutków eksperymentu, ale muszą one być ujmowane 

perspektywicznie. Nie jest bowiem rzadkim zjawiskiem, że korzyść, która jest wynikiem 

eksperymentu, ujawnia swoje istotne znaczenia dopiero po wielu latach od jego 

zakończenia11. Dokonanie jednak oceny czy korzyści jakiej można się spodziewać ma 

istotne znaczenie, wymaga posiadania fachowej wiedzy. W Praktyce ujawnia to 

konieczność skorzystania z usług biegłego albo specjalistycznej bądź naukowej instytucji12.  

Kolejną przesłanką jest zasadność eksperymentu w świetle aktualnego stanu wiedzy. 

Wynika ona expressis verbis z przytaczanego artykułu kodeksu karnego. Otóż oczekiwanie 

osiągnięcia spodziewanej korzyści, celowość eksperymentu oraz sposób jego 

przeprowadzenia musza być zasadne w świetle aktualnego stanu wiedzy. Aby móc ocenić 

tę przesłankę należy dysponować fachowymi wiadomościami, tak samo teoretycznymi jak 

i praktycznymi z dziedziny, której eksperyment dotyczy. Podkreślenia wymaga to, że 

aktualność stanu wiedzy odnieść należy do chwili podejmowania i przeprowadzania 

eksperymentu, nie zaś do czasu wyrokowania w sprawie13, co wynika z judykatury Sądu 

Najwyższego. Ustalenie czy celowość eksperymentu jest zasadna w świetle aktualnego stanu 

wiedzy, wymaga porównania z tej perspektywy oczekiwanej korzyści i możliwej szkody. 

Powinno ono dotyczyć zarówno stopnia prawdopodobieństwa osiągnięcia spodziewanej 

korzyści i wystąpienia szkody jak też stosunku ich wartości14. Zasadniczo można uznać dany 

eksperyment za celowy jedynie wtedy, kiedy oba te czynniki będą przemawiać na rzecz 

oczekiwanej korzyści. Można w tej sytuacji dojść do wniosku, że eksperyment nie będzie 

legalnym, jeśli prawdopodobieństwo wystąpienia szkody niż spodziewanej korzyści lub 

                                                             
8 Odmiennie A. Zoll, w: Zoll, Kodeks karny, t. I, 2007, s. 446. 
9 R. Stefański, Kodeks Karny Komentarz, wydanie 2, wyd. Beck, Warszawa 2015, s. 254. 
10 I. Zduński, I. Zgoliński, Kontratypy w prawie karnym skarbowym, Prokuratura i Prawo 4, 2012.  
11 R. Kubiak, Kontratyp, s. 77. 
12 R. Stefański, Kodeks Karny Komentarz, wydanie 2, wyd. Beck, Warszawa 2015, s. 255. 
13 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 1989 r., sygn. akt: VI KZP 28/87 (OSNKW 1989, Nr 5-6, poz. 34). 
14 A. Zoll, Kodeks karny, t. I, 2007, s. 444.  
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wartość tej szkody przeważa nad wartością oczekiwanej korzyści15. Dopełniając przesłankę 

zasadności w świetle aktualnego stanu wiedzy należy zaznaczyć, że eksperymentowanie nie 

oznacza całkowitej dowolności, ale musi mieścić się w pewnych ramach, które wyznaczają 

reguły ostrożności. Wskazać należy tu, że nie chodzi jedynie o wiedzę praktyczną czy 

teoretyczną, ale również o wszelkie okoliczności przeprowadzania eksperymentu.  

 

Zasadność eksperymentu  

Pojawia się więc pytanie, po co w sumie ten eksperyment jako instytucja wyłączająca 

bezprawność została przez ustawodawcę recypowana do prawa karnego skarbowego? Otóż 

rynek, na którym prowadzi się obecnie działalność gospodarczą jeszcze bardziej niż w 

chwili uchwalania obowiązujących norm prawa karnego skarbowego, dopinguje do 

rozwijania pomysłów nowatorskich, poszukiwania nowych założeń optymalnych, jak 

również do wdrażania unikalnych rozwiązań ekonomiczno-prawnych i organizacyjnych. 

Na zarzut braku innowacyjności szczególnie nie mogą pozwolić sobie ambitni 

menadżerowie, z czego wynika chęć posługiwania się eksperymentem ekonomicznym w 

sferze ekonomiczno-podatkowej, ekonomiczno-skarbowej czy ekonomiczno-celnej, który 

nabiera na znaczeniu. Nie można wykluczyć sytuacji, że w wyniku analizy ex post danego 

stanu faktycznego ujawni się, iż niektóre obowiązujące normy techniczne i technologiczne 

lub ekonomiczno-organizacyjne nie odpowiadają innowacyjnym zasadom gospodarowania 

i coraz to nowszym kierunkom działalności gospodarczej16. 

Gdyby nie instytucja kontratypu na gruncie prawa karnego skarbowego szereg 

odważnych, przemyślanych i zaplanowanych zachowań ukierunkowanych na osiągnięcie 

istotnych korzyści gospodarczych zostałyby uznane za postępowania godzące w interes 

finansowy państwa, jednostek samorządu terytorialnego czy Wspólnot Europejskich. Na 

płaszczyźnie oceny karno-skarbowej działań ekonomicznych chodzi nie tylko o dobro 

będące przedmiotem ochrony kodeksu karnego skarbowego, a mianowicie skuteczną 

realizację obowiązków podatkowych, rozliczeń z tytułu dotacji lub subwencji, obowiązków 

celnych, przestrzeganie zasad obrotu z zagranicą towarami i usługami, zasad obrotu 

dewizowego, zasad organizacji gier i zakładów wzajemnych, ale jednocześnie o 

uświadomienie, że eliminując narażenie na niebezpieczeństwo czy poświęcenie 

określonych dóbr chronionych prawem karnym skarbowym wolniej dokonywałby się 

postęp w sferze gospodarczej17. 

 Powyższe ukazuje, iż realizacji norm finansowych w sferze skarbowej, podatkowej czy 

celnej, koegzystuje z odważnymi, nowatorskimi działaniami ekonomicznymi, które 

legalizuje kodeks karny skarbowy. Tym samym dostrzeżenie roli instytucji kontratypu 

dozwolonego ryzyka ekonomicznego na gruncie prawa karnego skarbowego nieco łagodzi 

zakorzeniony w ludzkiej świadomości obraz bezwzględności norm karnoskarbowych. Nie 

można by nie wspomnieć, że przedsiębiorstwo innowacyjnie prowadzone jest efektem 

pożądanym pod względem ogólnogospodarczym. Osoby ze świata biznesu, które osiągają 

lepsze wyniki dzięki innowacjom nagradzani są na forum za swe działania. Przykładem 

mogą być nagrody „Gazele Biznesu”, czy „Człowiek Sukcesu”. Działania takie mają na celu 

                                                             
15 R. Stefański, Kodeks Karny Komentarz, wydanie 2, wyd. Beck, Warszawa 2015, s. 256. 
16 I. Zduński, I. Zgoliński, Kontratypy w prawie karnym skarbowym, Prokuratura i Prawo 4, 2012. 
17 Tamże. 
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propagowanie zachowań innowacyjnych, ponieważ jedynie dzięki nim gospodarka może 

się rozwijać w szybszym tempie. Przysparzają one laureatom popularność i pozwalają im 

jeszcze dynamiczniej rozwijać swoje przedsięwzięcia. 

 

Eksperyment w prawie karnym skarbowym a patologie z nim związane 

Inną kwestią jest nadmierne wykorzystywanie tej instytucji w niekoniecznie takich 

celach jakim miała ona służyć. Ostatnimi czasy na eksperyment ekonomiczny powoływano 

się m.in. w sprawie FOZZ. Prokuratura zarzucała w niej, że kwota około 350 mln złotych 

przeznaczona dla Funduszu, którego zadaniem był poufny wykup długów zaciągniętych 

przez PRL na Zachodzie w latach 70. i 80., zostały albo przywłaszczone, albo 

rozdysponowane w sposób niezgodny z prawem na rzecz innych podmiotów 

gospodarczych. Były dyrektor Funduszu twierdził tymczasem: „Nie popełniłem żadnego 

czynu zabronionego przedstawionego mi w akcie oskarżenia. Moja działalność jako 

dyrektora FOZZ była zgodna z zadaniami wyznaczonymi przez władze i służby specjalne. 

Polegała ona na wdrażaniu nowatorskich rozwiązań ekonomicznych w dobie transformacji 

ustrojowej". Rozumiany w ten sposób eksperyment ekonomiczny skwitował jeden z 

tygodników pisząc, że „Tow. Gierek narobił eksperymentów na 25 mld dolarów, jego dzieło 

kontynuowali następni sekretarze. III RP dzięki eksperymentatorskiej działalności jej 

kolejnych przywódców potroiła ten wynik. Dlaczego nikt nie podkreśla ich osiągnięć, 

a dzieło skromnego dyrektora Grzegorza Ż. i jego współpracowników stało się tak 

sławne?"18. 

Eksperyment ekonomiczny pojawił się także w innych głośnych sprawach. Jedną 

z nich był proces byłych prezesów w związku z upadkiem Stoczni Szczecińskiej Porta 

Holding. Przedstawiali oni wersję według której przeprowadzili eksperyment ekonomiczny 

i w związku z tym, nie popełnili żadnego przestępstwa. Wiadomym jest, że oskarżeni starali 

się zbudować sobie jakąkolwiek linię obrony w sytuacji pewnej przegranej. W sprawie 

utraty wielu milionów dolarów na szkodę państwowej spółki KGHM w związku z nieudaną 

próbą inwestycji w Demokratycznej Republice Konga, w której pośredniczyła spółka 

z Wysp Dziewiczych, postępowanie umorzono, a straty w KGHM uznano za „uzasadniony 

eksperyment ekonomiczny"19. 

Z uwagi na powyższe patologiczne sytuacje pojmowanie eksperymentu ekonomicznego 

budzi spore wątpliwości. W szczególności nie można mianem „eksperymentu 

ekonomicznego" tytułować każdej mniej lub bardziej przemyślanej operacji majątkowej czy 

finansowej, która obarczona jest dużym ryzykiem. Ważne jest, aby działania podejmowane 

w związku z eksperymentem były przede wszystkim podejmowane świadomie. 

 Działania więc, które przynoszą straty lub narażenie na straty należności 

publicznoprawnej będących wynikiem niezachowania reguł ostrożności, nieumyślności czy 

nierzetelności nie mogą być tłumaczone „eksperymentowaniem". Już zatem przed 

czynnościami osoby za nie odpowiedzialne muszą sobie zdawać sprawę, że to co podejmują 

jest ryzykowne i nowatorskie oraz jest to świadomy eksperyment, który ma przynieść 

istotne korzyści poznawcze lub gospodarcze. Eksperyment musi być przemyślany 

                                                             
18 "Wprost", Nr 1162, 13.3.2005. 
19 M. Agnosiewicz, Eksperyment ekonomiczny jako podstawa uchylenia bezprawności czynu zabronionego, 

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4503 (dostęp na dzień: 16.05.2017 r.). 
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i zaplanowany, tak pod względem metodycznym jak i co do skutków. Rozpoczyna się od 

postawienia i sformułowania (korzystnej) hipotezy wyjściowej, którą eksperyment ma 

potwierdzić lub obalić. Hipoteza powinna być oczywiście wysłowiona na piśmie. Prognozy 

w zakresie eksperymentu ekonomicznego należy opierać na „aktualnym stanie wiedzy"20. 

 

Rozróżnienie kontratypu eksperymentu a stanu wyższej konieczności 

 Chciałbym jeszcze wskazać na różnicę między kontratypem eksperymentu a stanem 

wyższej konieczności. Otóż zasadnicza różnica jaka występuje pomiędzy tymi dwiema 

instytucjami polega na różnym umiejscowieniu niebezpieczeństwa, które pojawia się w obu 

kontratypach. W przypadku stanu wyższej konieczności niebezpieczeństwo, które 

bezpośrednio grozi jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem poprzedza czynności, 

jakie są podejmowane w warunkach tego kontratypu. Ponadto, czynności te są nastawione 

na cel uchylenia danego niebezpieczeństwa. Inaczej przedstawia się sytuacja w wypadku 

dozwolonego ryzyka. W tej sytuacji w chwili podejmowania eksperymentu stan 

niebezpieczeństwa najczęściej nie ma miejsca. Stan ten pojawia się dopiero w końcowej 

fazie eksperymentu jako jego wynik, który narusza dobra chronione prawem lub stwarza 

im zagrożenie21.  

 

Metodyka eksperymentu ekonomicznego 

W ramach tej pracy wydaje się być istotne choćby zdawkowe poruszenie problematyki 

samej metodyki omawianego rodzaju eksperymentu jakim jest eksperyment ekonomiczny. 

Zaznaczenia wymaga fakt, że sam eksperyment ekonomiczny nie jest symulacją ani 

ćwiczeniem z odgrywaniem ról. Ma on natomiast solidne podstawy metodyczne, które były 

wypracowywane już od połowy XX wieku. Naukowcy stwierdzają, że można wyodrębnić 

dwie kategorie eksperymentów ekonomicznych: w ramach badań podstawowych (np. 

eksperymenty nad percepcją ryzyka czy dotyczące interakcji strategicznych), oraz w 

ramach badań stosowanych (np. eksperymenty do badania efektywności poszczególnych 

instytucji rynkowych). Z tego więc podziału wynika, iż potencjalny zakres stosowania 

eksperymentu ekonomicznego może być zachęcający dla badacza. Warte jest też zwrócenie 

uwagi na klasyfikację, jakiej dokonał noblista, uhonorowany za osiągnięcia w rozwoju 

ekonomii eksperymentalnej. V. Smith. Omawia on skrupulatnie aż siedem przesłanek 

skłaniających badacza-ekonomistę do przeprowadzenia eksperymentu/ów: 

 testowanie zdolności predykcyjnych modeli teoretycznych, a także 

wyodrębnianie różnic między nimi; 

 ustalenie, dlaczego nastąpiło niepowodzenie predykcji za pomocą modelu 

teoretycznego; 

 wyodrębnienie prawidłowości empirycznych, które mogą stanowić podwalinę 

dla nowych teorii ekonomicznych; 

 porównywanie warunków otoczenia, w których stosowalna jest dana teoria 

ekonomiczna; 

 komparastyka instytucji (w tym problem mechanizmów aukcyjnych); 

                                                             
20 M. Agnosiewicz, Eksperyment ekonomiczny jako podstawa uchylenia bezprawności czynu zabronionego, 

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4503 (dostęp na dzień: 16.05.2017 r.). 
21 R. Stefański, Kodeks Karny Komentarz, wydanie 2, wyd. Beck, Warszawa 2015, s. 261.  
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 ewaluacja różnych scenariuszy polityki gospodarczej; 

 badanie zmian instytucji (np. efektywności nowych form instytucjonalnych). 

Motywy skłaniające badacza do wykorzystania eksperymentu ekonomicznego są 

bardzo różnorodne. Może np. posłużyć do wyjaśniania wieloaspektowych problemów 

ekonomicznych (często silnie powiązanych z innymi naukami społecznymi, a głównie 

psychologią i socjologią), gdzie wykorzystywane dotychczas metody badawcze są mało 

skuteczne22. 

 

Podsumowanie 

Konkludując powyższe rozważania oczywistym jest twierdzenie, że bez podejmowania 

ryzyka nie byłoby postępu w ekonomii. Rolą zaś jaką pełnić ma prawo karne skarbowe ma 

być troska o to, aby wykluczyć ryzykanctwo z przeprowadzanych eksperymentów. Na 

ustawodawcy spoczywa bowiem precyzyjne określenie wymogów, jakie muszą zostać 

spełnione, aby osoba podejmująca się działań innowacyjnych, w razie ujawnienia się 

skutków negatywnych w postaci narażenia na uszczuplenie lub uszczuplenia należności 

publicznoprawnej nie poniosła za nie odpowiedzialności karnoskarbowej23. 

 

*** 

LAWLESSNESS AND DISORDER OF ACT IN PENAL REVENUE LAW 

 

When analyzing the experiment as an excuse for unlawfulness, the very concept of 

unlawfulness is important. It is based on the fact that the perpetrator's actions are contrary 

to the norm of fiscal penal law, and as far as the statutory marks are concerned, they are 

compatible with them. In the process of creating criminal penalties, the legislator selects 

the signs of crime and misconduct in relation to typical events. Explicitly, however, an act 

corresponding to the statutory character of a tax offense or offense may not be unlawful 

because it is considered lawful by law. These cases, known as counterfeits, have limited 

fiscal penalties imposed on the nature of offenses and fiscal penalties. The Penal Code, 

pursuant to Art. 20 § 2 of the K.K.S., allows in this scope the use of only the art. 27 § 1 of 

the Penal Code, which sets the limit of acceptable risk. However, this admissible risk is 

limited by Art. 20 § 5 of the K.K.S., which states that the permissible experiment concerns 

only an economic or technical experiment. Article 27 of the CC imposes the conditions for 

the actions taken on these types of experiment. The conditions that must be fulfilled are 

that risk taking and the manner in which it is carried out are justified in the light of current 

economic or technical knowledge. The anticipated benefits of the experiment are of 

economic or technical importance. The experiment was carried out in accordance with the 

principles of current economic and technical knowledge and the precautionary measures 

taken to minimize the risk of adverse effects. If the person who carried out the economic 

or technical experiment resulted in the consequences of criminal law, it should be noted 

that under fiscal penal law, they would predominantly damage property, while retaining 

all of the requirements mentioned above, it would not be attracted to any Criminal liability 

                                                             
22 M. Soliwoda, Podejście behawioralne i eksperyment ekonomiczny w finansach rolnictwa, Warszawa, s. 62 i n. 
23 Ibidem. 
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in this respect. With this topic to be mentioned, there are doubts as to whether the 

institution of the experiment is sometimes used as a form of line of defense in the end, 

instead of merely being a tool for achieving significant economic benefits as a result of 

courageous, well-thought and planned behavior. 
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NIELEGALNE URZĄDZANIE I UCZESTNICTWO W ZAKŁADACH 

WZAJEMNYCH NA GRUNCIE KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO 

 

Problem nielegalnego hazardu na przestrzeni ostatnich lat okazał się być jednym z 

najtrudniejszych dla rozwiązania, zarówno dla polskiego prawodawcy, jak i organów 

ścigania oraz sądów. Niewątpliwie głównym przyczynkiem do zaistniałej sytuacji była tzw. 

„afera hazardowa”1. Przedmiotowa afera była związana z ujawnieniem lobbingu 

politycznego w trakcie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i 

zakładach wzajemnych2. Nacisk polityczny oraz negatywna ocena społeczna zaistniałych 

zdarzeń spowodowała konieczność podjęcia działań legislacyjnych. Prace nad nową ustawą 

hazardową zostały przeprowadzone w bardzo szybkim tempie, wbrew regułom 

wynikających z konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa, odnoszących się 

między innymi do zasady prawidłowej legislacji, gdyż ustawę przyjęto w zaledwie siedem 

dni3. Jednakże, jak się później okazało, podstawowym błędem ustawodawcy był brak 

notyfikowania Komisji Europejskiej zamiaru uchwalenia ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych4.Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, orzekając w 

przedmiotowej materii, w połączonych sprawach C 213/11, C 214/11 oraz C 217/11 odniósł 

się do niektórych norm wynikających z ustawy oraz stwierdził, że są one potencjalnie 

przepisami technicznym5. Za przepisy techniczne uznaje się takie, które ze względu na 

konkurencyjność na rynku unijnym należy uzgodnić z Komisją Europejską, a także innymi 

państwami członkowskimi. W związku z zaniedbaniem przez rząd notyfikowania projektu 

pierwotnej ustawy o grach hazardowych z 2009 r. sądy krajowe zostały skonfrontowane 

z oczekiwaniem podmiotów prywatnych, aby – stosownie do utrwalonego orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości – odstąpiły one od stosowania nienotyfikowanych uprzednio 

postanowień ustawy. W związku z trudnościami kwalifikacji postanowień ustawy o grach 

                                                             
1Aferę ujawniono 1 października 2009 po opublikowaniu przez „Rzeczpospolitą" artykułu Cezarego Gmyza i 

zawartych w nim stenogramów nagrań rozmów szefa klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej 
Zbigniewa Chlebowskiego z biznesmenem z branży hazardowej Ryszardem Sobiesiakiem, które 
prawdopodobnie zostały uzyskane z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W rozmowach uczestniczyli też m.in. 
lobbysta Jan Kosek i znajomi Chlebowskiego, pośredniczący w umawianiu spotkań. Według stenogramów 
Sobiesiak twierdził, że w tej sprawie rozmawiał również z ministrem sportu i turystyki Mirosławem 
Drzewieckim. 7 kwietnia 2011 roku zostało wydane i podpisane postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie 
afery hazardowej. W przedmiotowej sprawie do dymisji podało kilkanaście osób sprawujących ważne funkcje 
państwowe, a także powołano komisję śledczą.  

2Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27). 
3PAP, TVN24, Ustawa hazardowa przyjęta w ekspresowym tempie, [online], http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-

kraju,3/ustawa-hazardowa-przyjeta-w-ekspresowym-tempie,115986.html (dostęp na dzień: 06.06.2017 r.). 
4Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540). 
5Wyrok Trybunału UE (trzecia izba) z dnia 19 lipca 2012 r., w sprawach połączonych C-213/11, C-214/11 

i C-217/11 mających za przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym, złożone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (Polska) postanowieniami z dnia 
16 listopada 2010 r., które wpłynęły do Trybunału w dniach 9 i 11 maja 2011 r., w postępowaniach Fortuna sp. 
z o.o. (C-213/11), Grand sp. z o.o. (C-214/11), Forta sp. z o.o. (C-217/11) przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej 
w Gdyni. 
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hazardowych z 2009 r. jako „przepisów technicznych”, które powinny były zostać 

notyfikowane Komisji Europejskiej6. Szczególnie w początkowym okresie zagadnienie te 

wywoływało wiele problemów, gdyż dla części polskich sędziów nadal niezrozumiała była 

prosta w istocie zasada, zgodnie z którą prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem 

krajowym. Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 2 i 3 Konstytucji RP7 umowa międzynarodowa 

ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, 

jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową, a w przypadku kolizji między ustawami, 

bezpośrednio stosuje się regulacje stanowione przez organizację międzynarodową. Ponadto, 

z ugruntowanej linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości UE jednoznacznie wynika, że 

pominięcie procedury notyfikacyjnej powoduje, że przepisy pomimo uchwalenia przez 

polskiego ustawodawcę są bezskuteczne8. 

Jednakże przez bardzo długi okres linia orzecznicza polskich sądów była niejednolita. 

Część sądów stała na stanowisku, że konsekwencją nieskuteczności przepisów uchwalonej 

ustawy o grach hazardowych jest brak możliwości stosowania także przepisów 

sankcjonujących jej naruszenie wskazanych przez ustawodawcę Kodeksie karnym 

skarbowym9(dalej: k.k.s. lub k.k.s.), część z kolei zajmowała odrębne stanowisko, nie 

uznając orzecznictwa TSUE. Problem ten dotyczył wielu aspektów działalności hazardowej, 

w szczególności automatów do gry, a także zakładów wzajemnych oferowanych przez 

internetowe podmioty zagraniczne. 

Ustawodawca, mając na uwadze przedmiotowy problem, dokonał nowelizacji ustawy 

o grach hazardowych10, która obowiązywała od dnia 3 września 2015 określając czas na 

dostosowanie do jej przepisów na dzień 01 lipca 2016 r. Nowelizacja spowodowała poprawę 

sytuacji na etapie stosowania prawa, gdyż sądy w sposób spójny i jednolity zaczęły uznawać, 

że zarówno przepis art. 6 jak też art. 14 ust. 1 ustawy o grach hazardowych, do których 

odnosi się blankietowy przepis art. 107 k.k.s. stanowią przepisy techniczne, a zatem winny 

być notyfikowane Komisji Europejskiej w trakcie procesu legislacji zgodnie z treścią 

dyrektywy nr 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2006 r. A 

zatem nie było możliwości zastosowania przepisów technicznych znajdujących się w 

ustawie o grach hazardowych obowiązującej do dnia 2 września 2015 roku. 

 W celu przejścia do dalszych rozważań, w pierwszej kolejności niezbędne jest 

zdefiniowanie pojęcia „gier hazardowych”, którego ustawodawca dokonuje w art. 1 ustawy 

o grach hazardowych11 stanowiąc, że: grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, 

gry w karty, gry na automatach. Natomiast zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 w/w ustawy: 

zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na 

                                                             
6J. Barcz, M. Taborowski (red:), Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla 

wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, [online], https://sip-1lex-1pl-1lex-
2nowy.han.uwm.edu.pl/#/monografia/ 
369408138/6/taborowski-maciej-red-skutki-braku-notyfikacji-przepisow-technicznych-ustawy-o-grach-
hazardowych...? 
cm=URELATIONS (dostęp na dzień: 09.06.2017 r.). 

7Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483). 
8Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie CIA Security International SA v 

Signalson SA i Securitel SPRL, nr sprawy: C-194/94. 
9Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 2016. poz. 2137). 
10Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych (Dz. U. 2015. poz. 1201). 
11Ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016. poz. 471). 
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odgadywaniu: wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których 

uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych 

stawek – totalizatory, a także zaistnienia różnych zdarzeń, w tym zdarzeń wirtualnych, w 

których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między 

przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej – 

bukmacherstwo. Przyjmowanie zakładów wzajemnych jest prawnie dopuszczalne- 

stosownie do udzielonego zezwolenia- jedynie w punktach przyjmowania zakładów 

wzajemnych lub przez sieć Internet na zasadach i warunkach określonych w 

zatwierdzonym regulaminie i udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów 

ustawy o grach hazardowych. Organem uprawnionym do wydania stosownego zezwolenia 

jest Minister Finansów, w trybie wnioskowym. Zezwolenie jest udzielane na prowadzenie 

określonej liczby punktów przyjmowania zakładów wzajemnych lub wykorzystywanie 

określonej liczby stron internetowych do urządzania zakładów wzajemnych. 

Powyższe regulacje powodują, że większość podmiotów dotychczas działających na 

polskim rynku, czyniło to w sposób nielegalny. Jednak, pomimo tej okoliczności, ich usługi 

cieszyły się największym zainteresowaniem ze strony polskich graczy, gdyż udział 

podmiotów zagranicznych opiewał na poziomie 90 % całego rynku. Było to spowodowane 

faktem, iż podmioty te korzystały z preferencyjnych stawek podatkowych obowiązujących 

w państwach, gdzie dana działalność była prowadzona, takich jak Cypr oraz Malta. W 

związku z czym firmy te oferowały graczom konkurencyjne przeliczniki kursów na dane 

zdarzenie. Ponadto, w Polsce podmioty zagraniczne prowadziły aktywną kampanię 

reklamową za pomocą znanych postaci w świecie sportu, które swoim wizerunkiem 

reklamowały dane usługi, pomimo tego, iż w świetle prawa uczestnictwo w tego typu grach 

był niezgodne z prawem i podlegało sankcji karnej. 

Sektor zakładów bukmacherskich wymagał kompleksowego unormowania. Chaos 

regulacyjny, ułatwiający nielicencjonowanym podmiotom bezkarną działalność na polskim 

rynku, był nie tylko obciążeniem wizerunkowym branży, lecz także pozbawiał polskich 

graczy skutecznej ochrony przed firmami nielegalnie oferującymi swoje usługi na naszym 

rynku, a budżet Państwa należnych wpływów z legalnie płaconych podatków. Mimo, że w 

Polsce szara strefa nielegalnych zakładów w punktach stacjonarnych nigdy nie istniała, 

problem zaczął się pojawiać, gdy na początku XXI w. – wraz z rozwojem Internetu – zaczęły 

pojawiać się podmioty oferujące zakłady przyjmowane przez Internet. W ostatnich 

dziesięciu latach rynek ten znacząco się rozwinął, a polski ustawodawca umożliwił 

ubieganie się o licencje za zakłady online dopiero w 2011. r. Pierwsze z nich zostały wydane 

w 2012. i 2013. r. jednak bez egzekwowania prawa od podmiotów bez licencji i najwyższym 

podatkiem w Europie (12 proc. od stawek), rynek pozostał praktycznie bez zmian. Ponadto, 

regulacje te sprzyjały podmiotom typu offshore ponieważ obsługiwały klientów z Polski 

bez żadnych konsekwencji – nie płacąc żadnych podatków. Argumentując to okolicznością, 

iż polska ustawa ich nie obowiązuje. Jednak fakt, iż podmioty zagraniczne nie uznawały 

polskich regulacji nie był relewantny wobec sankcjonowania karnego uczestnictwa w tego 

rodzaju grach. 

Ustawodawca penalizuje uczestnictwo w nielegalnych zakładach wzajemnych w 

przepisie art. 107 § 2 k.k.s, który stanowi, że: kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

uczestniczy w zagranicznej grze hazardowej, podlega karze grzywny do 120 stawek 
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dziennych. Dodatkowo, ustawodawca w § 1 tegoż artykuł inkryminuje również 

prowadzenie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub 

zezwolenia12. Czyny zabronione z art. 107 k.k.s mają charakter bezskutkowy. Są to czyny 

abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo13. Przedmiotem ochrony deliktów 

karnoskarbowych z art. 107 k.k.s. jest mienie Skarbu Państwa, które jest beneficjentem 

danin publicznoprawnych z tytułu urządzania i prowadzenia gier i zakładów wzajemnych. 

Ponadto, ochronie podlega porządek publiczny oraz mienie uczestników działalności 

hazardowej14. Przedmiotem bezpośredniego działania są: gra losowa15, gra na automacie, gra 

na automacie o niskich wygranych oraz zakład wzajemny. Delikty karnoskarbowe z art. 

107 § 1 i 2 k.k.s. są karalne w razie ich umyślnego popełnienia w obu postaciach zamiaru - 

bezpośrednim i ewentualnym16. W orzecznictwie podnosi się, że sprawcą przestępstwa 

spenalizowanego w art. 107 § 2 k.k.s. będzie każda osoba, która na terytorium RP 

uczestniczyć będzie w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym, 

co równocześnie oznacza, że nie wypełni znamion przestępstwa skarbowego udział na 

terytorium innego państwa obywatela polskiego np. w grze losowej tam organizowanej17. 

Uczestniczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zagranicznej grze losowej lub 

zagranicznym zakładzie wzajemnym to tyle, co branie udziału w takiej grze czy zakładzie. 

W kontekście komentowanego typu czynu zabronionego warto zauważyć, że przyjmując 

zakaz uczestnictwa w grach hazardowych urządzanych przez internet za relewantny dla 

art. 107 § 2 k.k.s., należy wskazać, iż obejmuje on wyłącznie uczestnictwo w takich 

zagranicznych grach losowych i takich zagranicznych zakładach wzajemnych, które są 

urządzane za granicą nielegalnie. Oznacza to, że typ z art. 107 § 2 k.k.s. nie obejmuje 

uczestnictwa w legalnych na obszarze Unii Europejskiej internetowych grach losowych i 

zakładach wzajemnych, bowiem pozwala na to Traktat o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, jak również uczestnictwa w grach na automatach (w tym o niskich 

wygranych), zarówno internetowych, czy to innych18. Podkreśla się praktycznie zupełny 

brak świadomości wśród adresatów norm prawnych karalności zachowań stypizowanych 

w art. 107 § 2 k.k.s., czego przyczyn można upatrywać w publicznym (zwłaszcza przy 

wykorzystaniu mediów) propagowaniu uczestnictwa w zagranicznych grach losowych i 

zakładach wzajemnych. 

Z powyższego wynika bardzo racjonalne, na obecnym etapie, podejście sądów do spraw 

związanych z art. 107 § 2. Organy ścigania często sam fakt posiadania wirtualnego portfela, 

czy też nawet konta na jednym z portali nielegalnych uznają za naruszenie prawa. Pomimo, 

że świadomość społeczna w tej materii na przestrzeni ostatnich lat wzrosła to często trudno 

                                                             
12 Zgodnie z art. 107 § 1 k.k.s: Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub 

prowadzi gry hazardowe, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do 
lat 3, albo obu tym karom łącznie. 

13 P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, uwagi do art. 107 k.k.s., LEX. 
14 Ibidem. 
15 Grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik 

w szczególności zależy od przypadku. 
16 Ibidem, P. Kardas, Kodeks…. 
17 Orzeczenia: Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 25 lutego 2016 r., sygn. akt VII K 654/15 oraz Sądu 

Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 września 2014 r. sygn. akt II AKz 324/14. 
18 Ibidem. 
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wymaga od osób, które na co dzień nie znają się na przedmiotowej materii, aby wiedziały 

czy dany podmiot prowadzi swoje usługi w sposób legalny, czy też nie. W szczególności, co 

podkreśla się także w orzecznictwie, biorąc pod uwagę, że często podmioty prowadziły 

kampanie reklamowe z wykorzystaniem wizerunku osób takich jak Prezes Polskiego 

Związku Piłki Nożnej – Zbigniew Boniek, czy też komentator sportowy – Mateusz Borek. 

Nie ulega wątpliwości, iż penalizacja zarówno urządzania, jak i uczestnictwa w grach 

hazardowych jest uzasadniona względami ekonomicznymi, społecznymi i prawnymi. 

Rozpatrując aspekt ekonomiczny na względzie należy mieć okoliczność, iż dla Skarbu 

Państwa branża hazardowa jest źródłem wysokich wpływów z tytułu podatku. Jednak 

podatek ten płacą obecnie wyłącznie podmioty zarejestrowane w Polsce i legalnie działające 

na rynku. Oczywiście wpływ dla Skarbu Państwa jest większy, jeżeli więcej graczy jest 

zainteresowanych grą u tych podmiotów. Niestety, dla polskiego interesu skarbowego, 

szacuje się, że nawet 90% grających korzysta z usług podmiotów, które w świetle polskiego 

prawa działają nielegalnie, co powoduje, że Skarb Państwa ponosi znaczne straty. Z kolei 

mając na uwadze aspekt społeczny niepokojący jest fakt, iż z każdym rokiem w polskim 

społeczeństwie jest coraz więcej osób jest uzależniona od hazardu. Dane NFZ dotyczące 

osób leczonych z uzależnienia od hazardu są alarmujące. W przeciągu ostatnich 8 lat ich 

liczba wzrosła 4-krotnie. Skala problemu jest jednak dużo większa – z wyników badań 

CBOS z 2015 r. wynika, że zaledwie 9 proc. uzależnionych podejmuje się leczenia. Jednak 

zaledwie 11 proc. uzależnionych od hazardu poddaje się leczeniu. Można zatem przyjąć, że 

liczba nałogowych hazardzistów jest 9 razy większa niż liczba leczonych19. Niewątpliwie 

łatwy dostęp do tego typu usług jest przyczynkiem do rozwoju tej złej tendencji. 

Ustawodawca również zauważył ten problem przygotowując nowelizację ustawy o 

grach hazardowych, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.20. Projektodawca w 

uzasadnieniu do nowelizacji wskazuje na konieczność ograniczenia występowania zjawiska 

„szarej strefy” w środowisku gier hazardowych, zapewnienia jak najwyższego poziomu 

ochrony graczy przed negatywnymi skutkami hazardu oraz podniesienia poziomu 

społecznej świadomości co do zagrożeń wynikających z korzystania z usług nielegalnych 

operatorów hazardowych. Jednocześnie podkreślając, że osiągnięcie określonych celów ma 

zapewnić jak najdalej idące zmniejszenie występowania szkodliwych społecznych i 

ekonomicznych skutków hazardu21. 

W projekcie w sposób szczegółowy odniesiono się także do materii związanej z 

zakładami wzajemnymi. Rząd postanowił wprowadzić oficjalny „Rejestr domen służących 

do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą". Od 1 lipca 2017 r. dostawcy 

internetu będą mieć 48 godzin na zablokowanie dostępu do stron internetowych, które 

wykorzystują nazwy domen internetowych wpisanych do rejestru. Podmioty, które 

                                                             
19 PAP, Zmiany na rynku hazardowym od 1 kwietnia, „Rzeczpospolita”, [online], 

http://www.rp.pl/Firma/303319929-Zmiany-na-rynku-hazardowym-od-1-kwietnia.html#ap-1 (dostęp na 
dzień: 09.06.2017 r.). 

20 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
2017. poz. 88). 

21 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw- Uzasadnienie, 
s.42in.,[online], 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/D6A2F98601317E52C1258022002CF9FF/%24File/795.pdf (dostęp na 
dzień: 09.06.2017 r.). 
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urządzają gry hazardowe w internecie, będą musiały opracować i stosować regulamin 

odpowiedzialnej gry. Celem takiego rozwiązania jest sprawienie, aby w grach hazardowych 

nie brały udziału osoby nieletnie, by określić procedury weryfikacji wieku i rejestracji 

uczestnika gry, a gracze mogli kontrolować swoje zaangażowanie w grę22. W związku z 

wprowadzeniem „Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z 

ustawą" należy podnieść szereg wątpliwości prawnych. Przede wszystkim wątpliwości 

budzi procedura, na podstawie której dany podmiot może zostać umieszczony na takiej 

liście. Dokonywanie wpisu, jego zmiana i wykreślenie stanowiłyby czynności materialno-

prawne, które mogłyby zostać dokonane wyłącznie po zatwierdzeniu ich osobiście przez 

Ministra Finansów bądź upoważnionego przez niego sekretarza lub podsekretarza stanu. 

Zmiana oraz wykreślenie mogą być dokonywane przez Ministra Finansów z urzędu23. 

Przedsiębiorca wpisany na przedmiotową listę będzie mógł zgłosić sprzeciw od czynności 

Ministra Finansów, który ma zostać rozpatrzony w terminie 7 dni w drodze decyzji, od 

której przysługiwać będzie skarga do Sądu Administracyjnego, jednakże podkreślenia 

wymaga, że przez cały ten okres dany podmiot będzie znajdować się na takiej liście i w 

przypadku niezasadności dokonanego wpisu, może ponieść znaczne straty finansowe, gdyż 

nie będzie możliwy zwykły dostęp do danej strony. Ponadto nowelizacja nadaje 

przedsiębiorcom trzymiesięczny okres przejściowy na dostosowanie się do nowych 

przepisów, jednakże jednocześnie projektodawca dopuścił możliwość wpisywania 

podmiotów jeszcze w trakcie obowiązywania tego okresu przejściowego. Takie rozwiązanie 

wydaje się być sprzeczne z zasadą prawidłowej legislacji, a także ochrony praw 

podmiotowych. 

Głównym zamiarem projektodawcy było ograniczenie wpływu zagranicznych 

podmiotów na polskim rynku. W chwili obecnej wydaje się, że było to skuteczne 

rozwiązanie, gdyż wielu usługodawców wycofało się z polskiego rynku. Jeden z 

największych nielegalnych serwisów bukmacherskich w Polsce wycofał się już z naszego 

kraju. Bet365 zrobił to pod wpływem ostatniej nowelizacji. Bet365 to hazardowy potentat 

na skalę światową. Obecnie drugi z największych e-bukmacherów w naszym kraju. Według 

danych GemiusAudience miesięcznie odwiedza jego stronę aż 4,83 mln osób. To blisko co 

piąty internauta z Polski24. Poza Bet365 wiele podmiotów dobrowolnie przestało świadczyć 

swoje usługi na terenie Polski. Jedynie nieliczna część zamierza podjąć walkę z polskim 

ustawodawcą przed organami Unii Europejskiej. Jednak pomimo tego gracze starają się 

uzyskać dostęp do blokowanych stron internetowych za pomocą programu VPN. Dlatego 

też rzeczywista korzyść z wprowadzonych regulacji na razie nie może być w sposób 

rzetelny wyliczona. 

Jednak w branży hazardowej nowelizacja jest oceniana pozytywnie. Jak podkreśla 

Prezes Totolotek S.A.- Adam Lemantowicz „Należy docenić ukłon ustawodawcy wobec 

legalnych firm oferujących zakłady bukmacherskie, co znalazło odzwierciedlenie w 
                                                             
22 PAP, Zmiany na rynku hazardowym od 1 kwietnia, „Rzeczpospolita”, [online], 

http://www.rp.pl/Firma/303319929-Zmiany-na-rynku-hazardowym-od-1-kwietnia.html#ap-1 (dostęp na 
dzień: 09.06.2017 r.). 

23 Ibidem, Uzasadnienie projektu…, s. 42 – 45. 
24 M. Ratajczak, Bukmacherzy masowo wycofują się z Polski. Gracze czekają na pieniądze i szukają nowych stron, 

[online],https://finanse.wp.pl/bukmacherzy-masowo-wycofuja-sie-z-polski-gracze-czekaja-na-pieniadze-i-
szukaja-nowych-stron-6111587034916481a (dostęp na dzień: 09.06.2017 r.). 
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łagodniejszych, lepiej odzwierciedlających realia działalności branży. Przepisy 

znowelizowanej ustawy są krokiem w dobrym kierunku. Nadal pozostają do wykonania 

kolejne. - Należy bowiem, mając na uwadze dalsze cywilizowanie rynku zakładów 

bukmacherskich, rozważyć zmianę sposobu opodatkowania branży. Nałożenie 12 proc. 

stawki podatku obrotowego oznacza, że trudno mówić o opłacalnej działalności, bowiem 

długotrwała rentowność przy takim obciążeniu fiskalnym stoi pod dużym znakiem 

zapytania.”25. Autor zgadza się ze stanowiskiem, iż 12 % podatek w chwili obecnej jest zbyt 

wysokim i wręcz zachęca społeczeństwo do korzystania z usług podmiotów nielegalnych, 

które mają znacznie bardziej preferencyjne przeliczniki. Ustawodawca powinien w 

szczególności rozważyć wprowadzenie podatku określanego jako Gross Gambling Revenue, 

a więc suma wpłaconych przez uczestników gier środków pomniejszona o wypłaty 

wygranych. Podatek ten jest znacznie bardziej przystosowany do specyfiki branży i mógłby 

stać przyczynkiem do zwiększania popytu na usługi legalnych podmiotów działających w 

branży zakładów wzajemnych. Ponadto nie jest wykluczone, że taka zmiana zachęciłaby 

również podmioty obecnie uznawane za nielegalne do rejestracji swojej działalności 

również w Polsce, co w oznaczać będzie nie tylko wyższe wpływy z podatków do Skarbu 

Państwa, ale przede wszystkim więcej zdrowej, legalnej i wolnorynkowej konkurencji z 

korzyścią dla polskich graczy. Na pewno spowodowałoby to również zmniejszenie sprawy 

zawisłych przed sądami powszechnymi w których podstawowym zarzutem jest naruszenie 

przepisu art. 107 § 2 k.k.s. 

Wskazane przez autora zmiany mogłyby być wprowadzone już wkrótce, gdyż 

przedstawiciele Rady Ministrów zapowiadają, że niebawem rozpoczną się pracę nad nową 

ustawą o grach hazardowych. Już po uchwaleniu nowelizacji, a jeszcze przed jej wejściem 

w życie, obecny w-ce premier- Jarosław Gowin stwierdził, że rząd uchwali nową ustawę 

hazardową26. W obecnym stanie są to wyłącznie zapowiedzi, jednakże jest to kwestia, którą 

w przyszłości należy bacznie obserwować27. 

Podsumowując należy dojść do konstatacji, iż ustawodawca w przepisach art. 107 § 1 i 

§ 2 k.k.s. inkryminuje działalność polegającą na urządzaniu gier hazardowych, a także w 

ich uczestnictwie. W tym także zakładach wzajemnych urządzanych przez podmioty 

zagraniczne. Nie ulega wątpliwości, iż z perspektywy danych statystycznych 

przedstawionych w przedmiotowych rozważaniach, zakres tego przepisu mógłby objąć 

bardzo wiele osób, które nawet nie mają świadomości, iż czyn przez nich popełniany 

podlega karze, dlatego też pomimo licznych zmian dokonywanych przez polskiego 

ustawodawcę, zasadnym jest postulat o kolejne kompleksowe uregulowanie tejże materii. 

                                                             
25 Inwestycje.pl, Szara strefa hazardu w odwrocie, [online], http://inwestycje.pl/finanse_osobiste/Szara-strefa-

hazardu-w-odwrocie;303601;0.html (dostęp na dzień: 09.06.2017 r.). 
26 PAP, Gowin: zapowiada nową ustawę hazardową, „wPolityce” "Zliberalizuje zakłady bukmacherskie oraz grę w 

pokera",[online],http://wpolityce.pl/gospodarka/318971-gowin-zapowiada-nowa-ustawe-hazardowa-
zliberalizuje-zaklady-bukmacherskie-oraz-gre-w-pokera?strona=2 (dostęp na dzień: 09.06.2017r.). 

27 W grudniu 2016 r. Jarosław Gowin stwierdził, iż „Nieopacznie podniosłem rękę za wprowadzeniem w życie tej 
ustawy. Polska poniosła gigantyczne, wielomiliardowe straty na skutek tej ustawy. Dlatego kilka miesięcy temu 
postanowiliśmy ustawę zmienić tak, żeby pieniądze płynęły do budżetu. Zwróciliśmy się do KE o notyfikację, 
to trwało wiele miesięcy, ale mamy tę notyfikację. Podjęliśmy z ministrem Morawieckim decyzję o tym, żeby 
już nie zmieniać tej ustawy, dlatego, że to by groziło tym, że cofnięta nam zostanie notyfikacja; na kolejne wiele 
miesięcy hazard pozostanie w szarej strefie, a Polacy tracić będą miesięcznie po 100, 200, 300 
milionów złotych”. 
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Autor ma na uwadze, iż branża hazardowa jest jedną z najtrudniejszych do należytego 

prawnego uregulowania, gdyż z jednej strony trzeba mieć na względzie interes fiskalny 

Skarbów Państwa, z drugiej strony porządek publiczny i zabezpieczenie społeczeństwa 

przed groźbą uzależnienia od hazardu. Z pola widzenia nie należy także tracić konieczność 

zaspokojenia oczekiwań i popytu graczy na polskim. W obecnym stanie kwestia ta wciąż 

nie jest w pełni właściwie uregulowana, jednakże ostatnia nowelizacja była krokiem w 

dobrym kierunku i wprowadzenie kolejnych zmian, w tym preferencyjnego systemu 

podatkowego, mogłoby w sposób znaczący uzdrowić stan polskiej branży hazardowej. W 

szczególności wskazana jest dalsza liberalizacja przepisów regulujących branżę hazardową. 
 

*** 

ILLEGAL ORGANIZATION AND PARTICIPATION IN MUTUAL WAGERING ON 

THE GROUNDS OF THE PENAL FISCAL CODE 

 

The main goal of this publication is to show the legal aspect of participation in In illegal 

gambling games. Author mainly will focus on gambling which is very popular in Poland. 

Polish legislator is trying to improve regulations regarding this matter but hasn't found 

satisfactory solution. In polish system there are two main acts regarding this. The first one 

tries to define what is and what isn't a illegal gambling. Another one contains penalties for 

illegal gambling. Author will try to comprehensively describe these matters and identify 

problems arising from judicial decisions, and identify potential solutions that could 

potentially improve the current situation. 

 

Keywords: gambling act, gambling, illegal gambling 
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SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA WYŁUDZENIOM PODATKU VAT  

ORAZ OCENA AKTUALNYCH DZIAŁAŃ 

 

Podatek od towarów i usług (ang. Value Added Tax, VAT) jest jednym z głównych 

podatków występujących w powszechnym obrocie gospodarczym w polskim porządku 

fiskalnym. Wymyślony na początku XX w. we Francji1, z powodu innego ustroju 

gospodarczego w Polsce został wprowadzony do krajowego porządku prawnego dopiero w 

1993 roku2, natomiast w 2004 roku z powodu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej polski 

ustawodawca został zobligowany do zastąpienia starej ustawy w celu harmonizacji 

wewnętrznego prawa podatkowego z prawem unijnym3. Co do zasady głównymi 

płatnikami podatku są konsumenci, ponieważ przedsiębiorcy będący płatnikami podatku 

mają możliwość odliczania kwot w postaci podatku naliczonego za zakupy dokonywane w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z tego powodu wpływy z podatku VAT są 

jednym ze wskaźników konsumpcji w danych makroekonomicznych. Z perspektywy 

budżetu państwa VAT jest jednym z najbardziej istotnych podatków, co jest standardową 

cechą państw rozwijających się. Dane Ministerstwa Finansów za pierwsze półrocze 2016 

roku wskazują, że wpływy z podatku od towarów i usług wynosiły 62,4 mld zł, co jest 

większą wartością od wpływów z podatku PIT, CIT oraz od instytucji finansowych, które 

łącznie wyniosły 59,7 mld zł4. W Polsce luka VAT jest bardzo wysoka, a w rankingu krajów 

Unii przygotowanym przez Komisję Europejską zajmujemy niechlubne, wysokie miejsca5. 

Celem pracy jest analiza zagadnienia dotyczącego realizacji działań mających na celu 

ograniczenie występowania luki oraz ocena tych działań. 

Jednym z głównych powodów wysokich wskaźników wyłudzeń VAT w Polsce jest 

wstąpienie w 2004 roku do Unii Europejskiej, a co za tym idzie do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, którego głównym celem jest istnienie wspólnej strefy wolnego handlu oraz 

swobody przepływu usług i towarów. Należy zwrócić uwagę na fakt, że choć przed 

wstąpieniem do unii celnej istniała możliwość wyłudzeń podatku, to było to znacznie 

utrudnione ze względu na regularne kontrole graniczne oraz weryfikację dokumentacji 

przewozowej oraz handlowej ze stanami faktycznymi. W obecnym stanie ustrojowym nie 

ma realnej możliwości kontroli przepływu towarów przez granice krajów, a co za tym idzie, 

weryfikacji czy deklarowane kwoty towarów (oraz same towary) zgadzają się ze stanem 

faktycznym w załadowanym środku transportowym. Od momentu wstąpienia Polski do UE 

oraz przystosowania się przestępców do nowego stanu prawnego luka w udziale PKB 

                                                             
1 The modern VAT, red. Liam P. Ebrill, International Monetary Fund, 2001, s. 4. 
2 Ustawa z 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, Dz. U. 1993 nr 11 poz. 

50. 
3 Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2016 r., poz. 710. 
4 Dane statystyczne Ministerstwa Finansów za I półrocze 2016 roku, 

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/ 
5865011/I+po%C5%82owa+2016+r (dostęp na dzień: 01.06.2017 r.). 

5 Wyłudzenia VAT – luka podatkowa w 2014 roku i prognoza na 2015 – Raport PwC, s. 4, 
https://www.pwc.pl/pl/pdf/luka-vat-pwc-wrzesien-2015.pdf (dostęp na dzień: 01.06.2017 r.). 
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wzrosła z 1 % w 2006 roku do 3% w 2015 roku6. Wskazuje to na zdecydowane przesunięcie 

procederu kryminalnego z przestępstw odnoszących się do typowych działań 

zorganizowanych grup przestępczych (handel narkotykami i nielegalną bronią, 

suterenstwo oraz wyłudzenia rozbójnicze) do obrotu gospodarczego, czy to całkowicie 

fikcyjnego, czy też zafałszowanego7. Oczywiście należy zdać sobie sprawę z tego, że 

uczestnictwo Polski w unii gospodarczej nie jest jedynym powodem wzrostu oszustw 

podatkowych. Ogromnym problemem jest kompletne nieprzystosowanie organów 

podatkowych i śledczych do wykrywania oraz eliminowania procederów tego typu8. 

Przestępcy zatrudniający specjalistów z zakresu prawa podatkowego oraz prawników 

specjalizujących się w prawie handlowym przeznaczają na ich wynagrodzenia ogromne 

kwoty, zdecydowanie przekraczające wynagrodzenia specjalistów podatkowych 

zatrudnionych w organach skarbowych oraz Ministerstwie Finansów co sprawia, że w 

administracji państwowej brakuje odpowiednich kadr przystosowanych do działania w tej 

konkretnej strefie9.  

Chcąc wyeliminować problem u jego źródeł w celu zapobiegania przestępczości 

podatkowej należy stosować określone mechanizmy uniemożliwiające lub znacznie 

utrudniające wyłudzenia należności skarbowych. Głównym czynnikiem utrudniającym 

działanie zarówno legalnym przedsiębiorcom, jak i organom administracji skarbowej jest 

kwestia niesamowicie skomplikowanego i nieustandaryzowanego systemu prawnego w 

Polsce w zakresie podatków. Według analiz instytutów doradztwa podatkowego w Polsce 

w okresie 2001-2011 zostało przeprowadzonych 1600 zmian w polskim prawie 

podatkowym, w czym aż 698 zmian zostało wprowadzonych w ustawie o podatku od 

towarów i usług, z czego sam art. 2 ustawy dotyczący słownika ustawowego był zmieniany 

średnio co rok10. Znane są sytuacje, że pomimo wydania indywidualnej interpretacji 

podatkowej organ po kilku latach dokonywał jednostronnej zmiany interpretacji, 

nakładając na podmiot podatkowy grzywnę oraz nakaz uiszczenia zaległego podatku. 

Podmioty na które były nakładane kary często wygrywały postępowania w sądach 

administracyjnych, ale obowiązek zapłaty powodował utratę płynności finansowej oraz 

bankructwo11. Sytuacja, która jest tragiczna dla uczciwych przedsiębiorców sprawia, że 

przestępcy finansowi mają szerokie możliwości w uprawianiu procederu.  

Coraz częściej stosowanym sposobem w walce z wyłudzeniami podatku VAT jest 

stosowanie procedury odwrotnego obciążenia podatkiem, polegającą na przełożeniu 

                                                             
6 Tamże, s. 5. 
7 Ł. Chmielniak, Przestępstwa gospodarcze 2013 – raport, s. 4, http://bialekolnierzyki.com.pl/wp-

content/uploads/2013/11/Chmielniak-Raport-2013.pdf (dostęp na dzień: 01.06.2017 r.). 
8 Raport Najwyższej Izby Kontroli z dnia 23 marca 2016 roku, 24/2016/P/15/011/PBF, 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,10427, 
vp,12756.pdf (dostęp: 01.06.2017r.). 

9 Raport Najwyższej Izby Kontroli z 31 marca 2014 roku, 17/2014/P/13/042/KBF, s. 26 – 27, 
https://www.nik.gov.pl/plik/id,6385,vp,8152.pdf (dostęp na dzień: 01.06.2017 r.). 

10 http://www.cbia.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/90-polskie-prawo-podatkowe-jest-nieprzejrzyste-niestabilne-
a-nierzadko-tez-absurdalne (dostęp na dzień: 01.06.2017 r.). 

11 Przykładem takiej spółki jest przedsiębiorstwo MGM S.A działające w branży elektronicznej, które przez 
niewykonanie wyroku sądu administracyjnego utraciło płynność finansową. Patrz: 
http://www.mgm.com.pl/?id=95. 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,10427,vp,12756.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,10427,vp,12756.pdf
http://www.cbia.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/90-polskie-prawo-podatkowe-jest-nieprzejrzyste-niestabilne-a-nierzadko-tez-absurdalne
http://www.cbia.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/90-polskie-prawo-podatkowe-jest-nieprzejrzyste-niestabilne-a-nierzadko-tez-absurdalne
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obowiązku rozliczenia podatku ze sprzedawcy na nabywcę12. Towary podlegające tej 

procedurze są zawarte w załącznikach ustawy13. Procedura ta jednak jest tylko środkiem 

doraźnym, i choć trwają dyskusje zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym w kwestii 

wprowadzenia powszechnego odwrotnego obciążenia to szanse na jej realizację są dosyć 

małe. Wynika to z dwóch powodów: twardego stanowiska Komisji Europejskiej w zakresie 

istnienia podatku VAT w obecnym kształcie – a wprowadzenie powszechnego odwrotnego 

obciążenia by to zmieniło – oraz chęci wdrażania takich rozwiązań w formie 

eksperymentów w poszczególnych krajach członkowskich, a nie powszechnie na terenie 

Unii14. Do tego dochodzą bardzo wyśrubowane kryteria dołączenia do procedury: luka w 

VAT musi wynosić 5 punktów procentowych więcej niż mediana unijna, przestępstwa 

karuzelowe muszą obejmować 25% luki oraz działania krajowe muszą wykazywać 

nieskuteczność, a ponadto mają obejmować tylko transakcje powyżej 10.000 euro. 

Reasumując, wprowadzenie powszechnego obowiązku odwrotnego obciążenia we 

wszystkich krajach członkowskich powodowałoby koniec podatku od towarów i usług jaki 

znamy dzisiaj.  

Istotnym z perspektywy mechanizmów podatkowych rozwiązaniem jest koncepcja 

split-payment polegająca na obrocie przez podmioty gospodarcze tylko kwotami netto 

poprzez przeniesienie obrotu podatkiem na organy podatkowe, na przykładzie Polski na 

właściwe miejscowo urzędy skarbowe. Jest to jedna z metod zaproponowanych przez 

Komisję Europejską jako wariant walki z wyłudzeniami podatku15. Niemniej jednak tak 

samo jak w przypadku odwrotnego obciążenia podatkiem nie jest to system mający zastąpić 

aktualny mechanizm pobierania VAT, a tylko i wyłącznie subsydiarny, doraźny środek. 

Płatność wykonywana za pomocą mechanizmu split-payment może być dokonywana 

dwoma sposobami: automatyczny, w którym podmiot wysyła kontrahentowi pełną kwotę, 

a wdrożony do bankowości elektronicznej system dokonuje automatycznie podziału kwoty 

na kwotę netto oraz VAT oraz przekazuje je na odpowiednie rachunki bankowe oraz 

manualny, przy którym to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek wyliczenia określonych 

kwot oraz przekazania ich na właściwe rachunki. Jedynie w momencie złożenia 

odpowiedniej deklaracji podatkowej (kwartalnej lub miesięcznej) płatnik miałby możliwość 

dysponowania środkami na rachunku skarbowym – czy to poprzez wniesienie dopłaty, czy 

też złożenia wniosku o wydanie nadpłaty. Dzięki działaniu już na etapie rozliczania 

transakcji system split-payment jest rozwiązaniem kompleksowym oraz długofalowym, 

zapobiegającym nadużyciom już u samych podstaw obrotu gospodarczego. Plany 

początkowo zakładały wprowadzenie systemu w 2017 roku16, jednak na skutek braku zgody 

                                                             
12 Wprowadzona ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Poz 605). 
13 Pełna lista towarów w załączniku 11, pełna lista usług w załączniku 14 ustawy o podatku VAT. 
14 Zgoda Komisji dotyczy wprowadzenia metody split-payment tylko w określonych rodzajach relacji między 

podmiotami i jako środek fakultatywny, a nie powszechny. Przykładowo we Włoszech od 2015 roku mechanizm 
split-payment dotyczy zamówień publicznych. 

15 Raport KE „Study on feasibility of alternative methods for improving and simplyfing the collection of VAT 
through the means of modern technologies and/or financial intermediaries”, s. 243, 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/ 
taxation/files/resources/documents/common/consultations/tax/future_vat/vat-study_en.pdf (dostęp na 
dzień: 01.06.2017 r.). 

16 M. Michalak, https://www.russellbedford.pl/pl/glowna/aktualnosci/podatek-vat/item/1286-split-payment-
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organów unijnych oraz nieprzystosowania systemu wewnętrznego projekt został odłożony 

na okres późniejszy. Został przedstawiony projekt ustawy17, regulujący zakres stosowania 

tego mechanizmu, jednak brak jest jednoznacznych danych jak w ostateczności ma 

wyglądać regulacja – brakuje do tego konstruktywnej woli politycznej w rządzie. Zmiany 

mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

Oprócz różnych rozwiązań podatkowych duże znaczenie ma wprowadzanie 

kompleksowych rozwiązań administracyjnych. Polska egzekutywa realizując cele 

przedstawione w dokumencie programowym rozwoju kraju18 ujednolicił i scentralizował 

polskie organy skarbowe oraz celne, powołując Krajową Administrację Skarbową. 

Rozwiązanie te pod względem ustrojowym należy oceniać jednoznacznie pozytywnie, 

ponieważ do tego momentu wykrywaniem oraz ściganiem przestępstw skarbowych 

zajmowały się różne organy, zaczynając od Służby Celnej, poprzez wszystkie organy 

ścigania przestępstw powszechnych aż do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Niestety, w praktyce pomimo ustrojowego połączenia tych organów sama koncepcja 

reformy jest przedstawiana negatywnie, a wręcz oceniana jako modernizacja, a nie 

reforma19. Eksperci wskazują na brak realnych rozwiązań prawnych mających na celu 

realizację zadań KAS, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego, zapobieganie 

wyłudzeniom oraz zwiększenie poboru danin publicznych. Nowela sprawiła, że 

kompetencje kontrolerów zostały rozszerzone, a pozostałe w poprzednim brzmieniu stały 

się bardziej rozbudowane. Uniezależniono także kontrolerów od organów nadzorczych lub 

pobocznych, co jednak pozostaje obiektem krytyki zarówno specjalistów z zakresu prawa 

karnego jak i przedstawicieli doktryny z powodu tylko formalnego zachowania zasady 

dwuinstancyjności. W praktyce cecha dewolutywności została wyeliminowana – 

odwołanie będzie skierowane do tego samego naczelnika, który wydał decyzję. W 

większości krajów Unii Europejskiej postępowanie odwoławcze w zakresie decyzji organów 

skarbowych jest dwuinstancyjne (inaczej jest np. we Włoszech, gdzie bezpośrednio od 

decyzji przedsiębiorca odwołuje się do sądu, oraz poza Unią w Rosji, gdzie choć 

postępowanie administracyjne w zakresie podatków jest jednoinstancyjne, to podmiotowi 

przysługuje prawo odwołania aż do trzech instancji sądowych)20.  

Obowiązkiem, który nałożył na podmioty płacące należności podatkowe Minister 

Finansów, jest także konieczność regularnego przesyłania do centralnej bazy prowadzonej 

przez Ministerstwo Finansów jednolitego pliku kontrolnego21. Choć z teorii wprowadzenie 

                                                             
%E2%80%93-tzw-model-podzielnej-p%C5%82atno%C5%9Bci.html. 

17 Projekt Ministerstwa Finansów, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298259/katalog/12432705#12432705 
(dostęp na dzień: 01.06.2017 r.). 

18 Strategia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, s. 245 – 251, 
https://www.mr.gov.pl/media/34300/SOR_2017_maly_ 
internet_14072017_wstepPMM.pdf (dostęp na dzień: 01.06.2017 r.). 

19 Centrum Analiz i Studiów SGH, dostęp 01.06.2017, 
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/casp/Documents/CASP_002_Ia.pdf 

20 Raport EY, Jak rewolucja KAS wpłynie na przedsiębiorców, Styczeń 2017, s. 14, 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets 
/Raport_EY_-_KAS/$FILE/Raport-KAS-final.pdf (dostęp na dzień: 01.06.2017 r.). 

 21 Wprowadzony ustawą z 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza (Dz.U. z 2015 r. poz. 
1649). Dla dużych przedsiębiorców obowiązek składania JPK pojawił się w lipcu 2016 roku, natomiast każdy 
przedsiębiorca będzie zobowiązany do przekazywania danych w postaci JPK od lipca 2018 roku. 
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tego obowiązku miało polepszyć skuteczność działalności organów podatkowych, to w 

praktyce oprócz znaczących utrudnień dla księgowych oraz rewidentów – a co za tym idzie, 

dla przedsiębiorców – wprowadzenie JPK nie przełożyło się na realny wzrost wpływów 

podatkowych. Wynika to z kilku przyczyn. Zasadniczo Ministerstwo Finansów nie posiada 

odpowiednich systemów pozwalających na kompleksową i bieżącą analizę danych 

wpływających od podmiotów gospodarczych, z drugiej strony obowiązek wysyłania pliku 

nie ma realnego przełożenia na faktyczne istnienie zdarzeń gospodarczych, ponieważ 

faktyczne potwierdzenie realizacji obrotu musi następować indywidualnie poprzez analizę 

zajmującego się tą kwestią urzędnika administracji skarbowej. Infrastruktura informatyczna 

pozwalająca na bieżącą i ciągłą analizę danych wpływających do organów jest wciąż w 

budowie i nie wiadomo kiedy zostanie zakończona oraz jakie środki pochłonie. 

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić centralny rejestr faktur działający na 

serwerach ministerstwa oraz zobligować podmioty gospodarcze do wystawiania 

dokumentów za pośrednictwem państwowego systemu. Wprowadzenie takiego 

rozwiązania postulowała Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z 2016 roku, wymieniając 

centralny rejestr jako jeden z wielu elementów przeprowadzenia kompleksowej reformy 

systemu administracyjnego22. Niestety, oprócz mglistych zapowiedzi wprowadzenia 

systemu brakuje konkretnych danych zarówno na temat daty wprowadzenia repozytorium 

jak i zakresu przedmiotowego i podmiotowego który by obejmował. Standardowo 

wyróżniane są dwa typy: manualny, polegający na ręcznym zgłaszaniu faktur przez 

podmioty je wystawiające oraz automatyczny, polegający na zintegrowaniu wewnętrznych 

systemów księgowych z bazami resortu finansów. Pierwszym krajem w Unii Europejskiej 

który zastosował ten mechanizm była Portugalia, która po wprowadzeniu w 2015 roku 

systemu zautomatyzowanego obwieściła duży sukces w ściągalności podatku VAT, a w 

szczególności w walce z tzw. „znikającymi podatnikami”. Podobny obowiązek został 

wprowadzony w Czechach i na Słowacji, a od lipca 2017 roku podobny system ma działać 

w Hiszpanii23. Biorąc pod uwagę sukces rozwiązań tego typu w krajach unijnych Polska 

powinna wziąć przykład z południowych i zachodnich sąsiadów.  

Najbardziej krytycznie ocenianym przez środowiska przedsiębiorców i prawników 

specjalizujących się w zakresie prawa podatkowego rozwiązaniem jest wprowadzona w 

lipcu 2016 roku w noweli do ustawy Ordynacja podatkowa oraz innych ustaw w postaci 

klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania24. Jest to instytucja prawna polegająca na 

możliwości zakwestionowania określonych transakcji wykonanych sprzecznie z celem 

ustawy podatkowej. Uzasadnieniem noweli było wprowadzenie standardów istniejących w 

krajach z rozwiniętymi gospodarkami oraz jako realizacja zaleceń Komisji Europejskiej w 

celu optymalizacji planowania podatkowego25. Powody przedstawione przez Ministerstwo 

                                                             
22 Raport Najwyższej Izby Kontroli z 23 marca 2016 roku, 24/2016/P/15/011/PBF, 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,10427,vp, 
12756.pdf (dostęp na dzień: 01.06.2017 r.). 

23 https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/tax/topics/taxCube/centralny-rejestr-faktur.html# 
24 Ustawa z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz innych ustaw (Dz. U. Z 2016r. 

Poz. 846). 
25 Uzasadnienie do nowelizacji ustawy, 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F9586880528E8C3FC1257F86003475BD/ 
%24File/367-uzasadnienie.docx (dostęp na dzień: 01.06.2017 r.). 
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Finansów mają odzwierciedlenie w systemach prawnych innych państw – zasadniczo 

wszystkie kraje UE oraz większość gospodarek rozwiniętych znajdujących się poza UE 

posiadają klauzule tego rodzaju, wprowadzanymi w różnych celach. Niektóre kraje 

wprowadziły podobne rozwiązania do systemów podatkowych już na początku XX wieku, 

niektóre dopiero w reakcji na globalny kryzys ekonomiczny (odpowiednio Holandia w 1925 

roku oraz Wielka Brytania w 2013 roku). Analiza prawna przepisów wskazuje, że 

Ministerstwo Finansów wykorzystało zalecenia oraz model przedstawiony przez Komisję 

Europejską, co potwierdza, że resort działa zgodnie z prawem unijnym26. W kontekście 

samego pomysłu klauzulę z perspektywy celu fiskalnego należy oceniać jednoznacznie 

pozytywnie, jednak nowela posiada kilka znaczących wad. Mało precyzyjny charakter 

przepisów sprawia, że bezpieczeństwo obrotu gospodarczego może być zagrożone, a 

praktyczne zastosowanie przepisów (i ich limity) zostaną dokładnie określonego dopiero w 

orzecznictwie sądów administracyjnych, co sprawia, że przez kilka lat przedsiębiorcy mogą 

nie być pewni właściwego wykorzystywania klauzuli27. Jedynym mechanizmem 

ochronnym przewidzianym w ustawie jest istnienie interpretacji zabezpieczającej, 

wydawanej przez Ministra Finansów na wniosek podmiotu z załączonym uzasadnieniem 

ekonomicznym określonych transakcji. Niemniej jednak o ile charakter ochronny 

interpretacji jest bezsporny, o tyle analitycy podatkowi wskazują, że może być traktowany 

jako doniesienie do organu na własne przedsiębiorstwo. Problemem jest także fakt, że 

kwota konieczna do zapłaty za interpretację będzie relatywnie wysoka oraz czas 

oczekiwania może wynosić aż sześć miesięcy od złożenia wniosku28.  

Dane statystyczne przedstawiane przez różnego rodzaju instytucje kontrolne oraz 

analityczne wyraźnie wskazują, że skala wyłudzeń podatku VAT w Polsce jest wysoka. 

Choć należy mieć na uwadze, że przestępczość skarbowa w tym zakresie nie jest problemem 

tylko i wyłącznie krajowym, a unijnym, to ciężar wykrywania i ścigania (oraz szeroko 

pojętej prewencji) spoczywa na organach wewnętrznych krajów unijnych. W Polsce 

problem dotyczący tego procederu został zauważony relatywnie późno, bowiem dopiero w 

2012 roku władze publiczne zaczęły planować lub podejmować akcje skierowane przeciwko 

przestępczości tego typu. Choć kierunek działań administracji należy oceniać pozytywnie, 

to do tego momentu wszelkie decyzje podejmowane przez egzekutywę mają charakter 

jednostkowy i doraźny. Raporty Naczelnej Izby Kontroli oraz organów unijnych 

jednoznacznie wskazują, że skala procederu może być ograniczona tylko i wyłącznie 

poprzez kompleksowe i zasadnicze zmiany w całym systemie fiskalnym – zarówno od 

strony przedmiotowej podatku VAT jak i od strony administracyjno-skarbowej. Należy tu 

podkreślić słowo ograniczona – bowiem wyłudzeń nie da się całkowicie wyeliminować. W 

krajach z najmniejszą luką podatkową i tak wynosi ona ok. 4%, co wskazuje, że problem 

zawsze będzie istniał – zmienna jest tylko jego skala, bowiem zawsze będą istniały 

rozbieżności w interpretacji przepisów przez uczciwych przedsiębiorców lub błędy w 

deklaracjach nie mające charakteru działania celowego. Głównym kierunkiem działań 

                                                             
26 Analiza PwC dotyczący klauzuli, s. 8, https://www.pwc.pl/pl/pdf/klauzula-obejscia-raport-pwc.pdf (dostęp na 
dzień: 01.06.2017 r.). 
27 Tamże, s. 12. 
28 Ustawa – Ordynacja podatkowa z dnia 1 lutego 2017 roku (Dz. U. Z 2017r. Poz. 201), art. 119zb § 1 oraz art. 
119zc § 1. 
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administracji skarbowej oraz organów ścigania powinna być walka z procederem 

przestępczym w postaci wystawiania „pustych” faktur lub faktur nierzetelnych, nie 

mających na celu nic innego jak wyłudzenie nienależnych środków ze Skarbu Państwa. W 

Polskim parlamencie brakuje wystarczającej woli politycznej do ponownego i 

uproszczonego uregulowania ustawy o podatku od towaru i usług, w związku z czym ciężar 

przeciwdziałania wyłudzaniom jest przełożony na egzekutywę. Analizując zagadnienie od 

drugiej strony, rozwiązaniom takim jak powszechne odwrotne obciążenie lub mechanizm 

split-payment, choć posiadają poparcie zarówno w Ministerstwie Finansów jak i wśród 

większości parlamentarnej brakuje zgody Komisji Europejskiej. W perspektywie 

krótkoterminowej nie ma żadnych wskazań pozwalających przypuszczać, że ten stan rzeczy 

się zmieni bowiem sygnały z Brukseli są klarowne: nie ma możliwości zmiany charakteru 

podatku od towarów i usług, a do takich zmian prowadziłyby te mechanizmy. 

Zdecydowanie pozytywnie należy oceniać tendencję unifikacji organów skarbowych pod 

szyldem Krajowej Administracji Skarbowej. Choć w tym momencie zmiana ma głównie 

charakter ustrojowy, planowane prace pozwalają przewidywać, że cele zakładane w 

Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zostaną zrealizowane, choć nie sposób 

określić w jakiej perspektywie czasowej. Wprowadzenie obowiązku przedstawiania 

rejestrów księgowości w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, choć właściwe z 

perspektywy założeń, kompletnie nie spełnia swojej roli. Wynika to z nieprzystosowania 

systemów administracji publicznej do analizy tych danych, a indywidualna analiza danych 

przez inspektora jest bezcelowa, bowiem jest to działanie post factum. Właściwym, 

kompleksowym działaniem realizowanym przez Ministerstwo Finansów jest chęć 

wprowadzenia Centralnego Rejestru Faktur. Biorąc pod uwagę skuteczność takiego 

repozytorium danych w innych krajach oraz zalecenia KE w tym zakresie ciężar działań 

Ministerstwa powinien być nastawiony na jak najszybsze wprowadzenie bazy danych, 

jednak w tym momencie brak jest konkretnych informacji dotyczących zaawansowania 

realizacji oraz choćby szacunkowych dat dotyczących wprowadzenia systemu. Klauzula o 

przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania może być oceniana dwojako – z jednej strony 

Polska dołącza do krajów walczących z nieuczciwą optymalizacją podatkową, z drugiej 

jednak niedoprecyzowanie tak ważnych przepisów powoduje niepewność gospodarczą 

podmiotów oraz konieczność wydania wiążących wykładni przez sądy administracyjne. 

Istotne są także tzw. pakiety paliwowe i przewozowe, które choć mają charakter doraźny i 

uzupełniający wobec kompleksowych rozwiązań zdecydowanie pomogły w walce z 

nieuczciwym procederem. Należy jednak mieć na uwadze, że przestępczość zostanie 

przeniesiona do innych branż, bo choć obrót paliwami jest dla przestępców wygodny, to 

nie ma żadnego problemu by przenieśli się do handlu innymi towarami.  Choć wszelkie 

działania realizowane przez władzę ustawodawczą i rząd w celu ograniczenia wyłudzeń 

VAT z perspektywy fiskalnej są właściwe, to należy mieć na uwadze że zaostrzając 

obowiązujące przepisy oraz wprowadzając nowe obowiązki egzekutywa uderza także w 

uczciwych przedsiębiorców, więc wszelkie rozwiązania wdrażane do polskiego porządku 

prawnego muszą być konsultowane ze środowiskami na które wpływają oraz posiadać 

odpowiednie mechanizmy ochronne pozwalające na uniknięcie poważnych skutków które 

mogłyby wywołać nieuzasadnione lub źle przeprowadzone kontrole oraz postępowania, 

bowiem oprócz celu fiskalnego z perspektywy ekonomicznej państwa do ważnych celów 
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należy także realizacja planów gospodarczych.  

 

 

 

 

 

 

*** 

COUNTERMEAJURES AGAINST TAX EXTORSIONS IN POLAND AND RATING OF 

ONGOING ACTIONS  
 

This publication concerns the scale of value added tax extorsions in Poland and rates 

ongoing actions implemented by polish legislative power and the executive power 

especially the Minister of Finances. There will be made an overview of various financial 

and administration institutions which can be used to reduce such extorsions, and are 

implemented into polish Legal Order or such are planned to be implemented in future. 

There also will be made a rating of effectiveness of already existing solutions. Author will 

analyze effectiveness of systemic reform on Tax apparatus and will point possible problems 

resulting from this reform.  
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KARUZELA PODATKOWA JAKO RODZAJU OSZUSTWA PODATKOWEGO 

 

Wstęp  

Wraz z postępem społeczno-ekonomicznym nasiliły się zjawiska o charakterze 

przestępczym, mające źródło w działalności zorganizowanych grup przestępczych, które 

legalizują swoje dochody uzyskane z działalności przestępczej, takiej jak oszustwa 

finansowe i podatkowe1. W związku ze zniesieniem barier handlowych pomiędzy krajami, 

istniejący problem związany z karuzelami podatkowymi został dostrzeżony już w 1980 

roku. Pomimo że od tamtego czasu minęło 35 lat, to nie udało się wypracować skutecznych 

procedur, które przeciwdziałałyby temu nielegalnemu procederowi. Szacuje się, że kraje 

Unii Europejskiej tracą przez oszustwa podatkowe rocznie około 80-100 mld euro2. 

Oficjalnej skali naruszeń nie można określić w sposób precyzyjny, gdyż część przestępstw 

nigdy nie zostaje wykryta. Oszustwa karuzelowe to jedna z najbardziej agresywnych i 

bezwzględnych form oszustw z wykorzystaniem konstrukcji podatku od towarów i usług. 

Są one jednym z najpoważniejszych problemów związanych z przestępstwami podatkowym 

w całej Unii Europejskiej. Odpowiedzialne są za największe kwoty wyłudzone od Skarbu 

Państwa. Na uwagę zasługuje fakt, iż postępowania karne dotyczące przestępnego 

nadużycia mechanizmów podatkowych należą do jednych z najbardziej skomplikowanych. 

Ideą karuzeli podatkowej jest niezapłacenie podatku VAT naliczonego bądź jego 

wyłudzenie. Charakterystyczną cechą łańcucha transakcji karuzelowych stają się tzw. 

słupy, czy znikający podatnicy, których zadaniem jest wykonanie określonych transakcji, a 

następnie ulegają oni likwidacji.  

 

Podatek od towarów i usług  

Wprowadzenie do polskiego prawa podatkowego podatku od towarów i usług 

stworzyło możliwość dokonywania przestępstw, polegających na wyłudzaniu nienależnych 

kwot z budżetu państwa3. Czynności podatnika w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej opodatkowane są podatkiem od wartości dodanej (Value Added Tax – VAT). 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług4 

działalność gospodarcza zdefiniowana została w sposób szeroki a mianowicie obejmuje 

wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów 

pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących 

wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na 

wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla 

celów zarobkowych. Zauważyć zatem należy, że poddany opodatkowaniu VAT zostaje 

                                                             
1 D. Chodziński, Pranie pieniędzy jako jedna z form działania zorganizowanych grup przestępczych, Legionowo 

2012, s. 5. 
2 R. Nogacki, Karuzela dla dorosłych, „Forum” 2015, nr 9. 
3 A. Deresz, M. Podstawka, Mechanizmy przestępstw podatkowych na przykładzie podatku VAT, „Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 403, s. 43. 
4 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535. 
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obrót profesjonalny. Jest on podatkiem pośrednim pobieranym na każdym kolejnym etapie 

obrotu towarami lub usługami. Jego konstrukcja prawna zakłada brak kaskadowego 

nakładania się podatku, a to dzięki zastosowaniu mechanizmu 

odliczenia podatku pobranego na poprzednich etapach obrotu5. Podstawą 

funkcjonowania VAT w państwach Unii Europejskiej jest dyrektywa 2006/112/WE Rady 

z dnia28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 6, 

zmieniona dyrektywą Rady 2006/138/WE z dnia 19 grudnia 2006 r.7 Jej implementację, czy 

też częściową implementację, do prawa polskiego stanowią nowelizacje ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 1, wyżej wskazanej ustawy, 

reguluje ona opodatkowanie towarów i usług, co stanowi dochód budżetu państwa. Jako 

towar zostało wskazane w definicji legalnej, że są to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie 

postacie energii. Ponadto określone zostało w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, 

że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i 

odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na 

terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na 

terytorium kraju, jak również wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. 

 

Karuzela podatkowa 

Karuzela podatkowa w praktyce związana jest z zorganizowaną przestępczością, bardzo 

często na olbrzymią skalę, która zagraża finansom publicznym. A. Derkacz zdefiniowała 

karuzelę podatkową jako „oszustwo popełnione przy użyciu systemów i mechanizmów 

mających na celu uchylenie się od obowiązku dotyczącego podatku VAT poprzez 

niezapłacenie VAT należnego lub nieuprawnione domaganie się zwrotu podatku VAT 

dzięki procederowi obejmującemu firmy działające w otoczeniu międzynarodowym. 

Mechanizm oszustwa karuzelowego można określić jako fikcyjny lub w części rzeczywisty 

przepływ towarów”8. Natomiast zdaniem I. Ożóg co do zasady karuzela podatkowa polega 

na sprzedaży towarów z wykorzystaniem instytucji dostawy wewnątrzwspólnotowej i 

nabycia wewnątrzwspólnotowego, przy czym łańcuch dostaw jest domykany w ten sposób, 

że towary zostają ostatecznie sprzedane do nabywcy z kraju członkowskiego, z którego 

zostały nabyte (zazwyczaj do podmiotu, który znajdował się na początku łańcucha). 

Umożliwia to ponowną realizację schematu transakcji9. Nie ulega wątpliwości, iż działania 

prowadzone w ramach struktury są swoistą reakcją łańcuchową. W ramach zamkniętej 

struktury prowadzone są transakcje, które dokonywane są przez świadomie zaplanowany 

łańcuch zazwyczaj kilkunastu podmiotów. Zatem należy stwierdzić, że jest to swoisty 

                                                             
5 R. Strzelczyk, Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości, Warszawa 2016, s. 110. 
6 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 

dodanej, Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r. 
7 Dyrektywa Rady 2006/138/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie 

wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania systemu podatku od 
wartości dodanej mającego zastosowanie do usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług 
świadczonych drogą elektroniczną, Dz. Urz. UE L 384/92 z 29.12.2006 r. 

8 A. Derkacz, Przestępczość podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem oszustw karuzelowych na tle podatku 
od towarów i usług oraz akcyzy [w:] T. Nowak, P. Stanisławiszyn, Prawo celne i podatek akcyzowy. Blaski i cienie 
dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2016, s. 95 i n. 

9 I. Ożóg, Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT, Warszawa 2016, s. 20. 
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zamknięty obieg określonych towarów, co w praktyce oznacza, że krążą one, zazwyczaj na 

papierze, w łańcuchu dostaw pomiędzy kolejnymi uczestnikami obrotu. 

W uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, III 

SA/Gl 1279/14, wskazane zostało, że pojęcie "karuzela" odnosi się do sposobu w jaki 

sprzedawane towary krążą między poszczególnymi podmiotami zaangażowanymi w 

łańcuch dostaw. Mechanizm oszustwa karuzelowego można określić jako fikcyjny lub w 

części rzeczywisty przepływ towarów10. Wskazać należy, iż zidentyfikowanie takiego 

mechanizmu następuje przez analizę zewnętrznych oznak funkcjonowania procederu, do 

których zalicza się m.in.: włączenie w łańcuch dostaw tzw. "znikających podatników", 

wielokrotny obieg tych samych towarów w zamkniętym cyklu obrotu (brak odbiorcy 

końcowego), bardzo szybkie transakcje, brak możliwości dysponowania towarem, 

odwrócony łańcuch handlowy (dostawy od "znikających podatników" do podmiotów 

realizujących zyski), czy brak gromadzenia zapasów, jak również ceny dumpingowe oraz 

brak kontroli towarów, brak gwarancji, brak ubezpieczenia. Badaniu podlegają także takie 

kwestie jak brak typowych zachowań konkurencyjnych na rynku, brak dążenia do 

skrócenia łańcucha dostaw, duży obrót od początku działalności, małe towary o dużej 

wartości, niestosowanie kredytów kupieckich i odroczonych terminów płatności oraz 

rozliczenia gotówkowe11. 

W mechanizmie karuzeli podatkowej występują cztery rodzaje podmiotów: 

organizator, znikający podatnik (często określany jako tzw. słup, co nie znajduje w pełni 

uzasadnienia w piśmiennictwie), bufor (pośrednik), broker (podmiot czerpiący zyski). 

Główną przesłanką karuzeli podatkowej jest włączenie do łańcucha dostaw tzw. 

„znikających podatników” (ang. defaulter, missing trader), których potocznie nazywa się 

„słupami”.  

 

Znikający podatnik i tzw. słup 

Znikający podatnik to zgodnie z prawem podatkowym europejskim - "niewywiązujący 

się podmiot gospodarczy" - który oznacza podmiot gospodarczy zarejestrowany jako 

podatnik dla celów VAT, który, z potencjalnym zamiarem oszustwa, nabywa towary lub 

usługi, bądź symuluje ich nabywanie, nie płacąc podatku VAT, i zbywa je z uwzględnieniem 

podatku VAT, nie przekazując należnego podatku VAT właściwym władzom 

państwowym12. Cały zysk wygenerowany przez zorganizowaną grupę przestępczą, równy 

jest wielokrotności kwot VAT niezapłaconych do budżetu państwa członkowskiego, na 

terytorium którego operują podmioty pełniące rolę znikającego podatnika. Zadaniem 

znikającego podmiotu jest realizowanie podstawowych zadań tj. dokonywanie zakupów, 

sprzedaży, przyjmowanie i wystawianie faktur VAT13. Wskazać należy, że głównym celem 

                                                             
10 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 2 marca 2015 r., sygn. akt: III SA/Gl 1279/14. 
11 Ibidem. 
12 Najwyższa Izba Kontroli, Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących 

czynności fikcyjne - Informacja o wynikach kontroli: KBF.410.007.00.2015 Nr ewid. 24/2016/P/15/011/KBF, 
https://www.nik.gov.pl/plik/id,10427,vp,12756.pdf (dostęp na dzień: 03.06.2017 r.). 

13 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Materiały szkoleniowe z tematu pn. „Transakcje wewnątrzwspólnotowe 
ze szczególnym uwzględnieniem transakcji trójstronnych i łańcuchowych oraz identyfikacja oszustw 
karuzelowych w handlu wewnątrzwspólnotowym”, https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/f38.pdf (dostęp 
na dzień: 03.06.2017 r.). 
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funkcjonowania wyżej wskazanego podmiotu jest nierozliczenie się przez niego z podatku 

od przeprowadzonych transakcji. Brak rozliczenia przejawiać się może w wielu formach – 

od nieskładania deklaracji podatkowych lub składania deklaracji zerowych do składania 

deklaracji z właściwie zadeklarowanym podatkiem, lecz bez zapłaty kwoty zobowiązania 

na rachunek organu podatkowego14. Odnosząc się natomiast do powszechnie używanego 

synonimu w postaci „słup” należy wskazać, że nigdzie nie występuje definicja legalna 

pojęcia. W Wielkim Słowniku Języka Polskiego zostało wskazane, że słup jest to potocznie 

osoba, która firmuje swoim nazwiskiem jakieś działanie, w celu ukrycia faktycznego 

inspiratora lub uczestnika15. Ponadto w piśmiennictwie w odniesieniu do „firm - słupów” 

występuje pojęcie firmy firmanckie16. Zatem w literaturze wskazuje się, że w pewnych 

sytuacjach mogą wystąpić rozbieżności znaczeniowe w zakresie rozumienia pojęcia 

znikający podatnik i słup. Należy zauważyć, że niektóre osoby, które były „słupami”, 

jednocześnie nie będąc znikającymi podatnikami, stanowiły doniosły element postępowań 

karnych w zakresie ścigania takich przestępstw jak wyłudzenia kredytów. Wskazać trzeba, 

iż w takich sytuacjach osoby, które były „słupem” w procederze wyłudzeń kredytów w 

większości wypadków nie prowadziły jakiejkolwiek działalności gospodarczej17. W 

przypadku funkcjonowania karuzeli podatkowej najczęściej jednak tzw. słupy były 

odpowiedzialne za popełnianie przestępstw wyłudzania podatku VAT i w takich sytuacjach 

słupy spełniały także rolę znikającego podatnika. W wytycznych HM Revenue & Customs 

(Brytyjskiego Urzędu Skarbowego i Celnego) wskazane zostało, że podstawową informacją, 

która pozwala wstępnie określić, że podmiot może być znikającym podatnikiem jest fakt 

nieodbierania korespondencji kierowanej przez różne instytucje państwowe, jak również 

późniejszy brak kontaktu, przy jednoczesnym braku wskazania nowych danych 

kontaktowych18. 

Dokonując charakterystyki „słupów” zaangażowanych w działalność karuzeli 

podatkowej można wyróżnić trzy grupy: osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą w swoim imieniu, osoby fizyczne będące członkami zarządu spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością oraz osoby fizyczne będące pełnomocnikiem podmiotu 

gospodarczego19. W sytuacji, gdy dochodzi do próby weryfikacji prawidłowości rozliczeń 

przez administrację podatkową taki podmiot zostaje wyeliminowany - znika, co ma za 

zadanie uniemożliwić jakąkolwiek kontrole jego transakcji. Takie zachowanie stanowi 

podstawę działalności owego podmiotu. W praktyce nie posiada on żadnego majątku i nie 

prowadzi faktycznej działalności operacyjnej. Zdarza się, że osoby odpowiedzialne za 

rezprezentację znikającego podatnika nie posiadają jakiejkolwiek wiedzy o jego działalności 

gospodarczej. Często są to osoby, które zostały podstawione przez organizatora transakcji - 

                                                             
14 I. Ożóg, Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT, Warszawa 2016, s. 26. 
15 Wielki Słownik Języka Polskiego, hasło: słup, http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=27564&id_ 

znaczenia=4816726&l=22&ind=0 (dostęp na dzień: 03.06.2017 r.). 
16 B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2007, s. 296 – 303. 
17 K. Nowak, Wybrane zagadnienia dotyczące działalności tzw. słupów w ramach zorganizowanych grup 

przestępczych dopuszczających się oszustw podatkowych w związku z obrotem wyrobami stalowymi, „Przegląd 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2014, nr 10, s. 171. 

18 HM Revenue & Customs, Report VAT fraud, https://www.gov.uk/report-vat-fraud (dostęp na dzień: 03.06.2017 
r.). 

19 K. Nowak, Wybrane…, op. cit., s. 172. 
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wykonując tylko określone czynności (np. wystawianie faktur, realizowanie przelewów 

bankowych). Praktyka wskazuje, że dużą grupę osób będących „słupami” stanowią osoby 

bezdomne lub z tzw. marginesu społecznego20. 

Problem nadużyć podatkowych polegających na wyłudzeniach podatku od towarów i 

usług dotyka także uczciwych przedsiębiorców. Słusznie zostało wskazane w orzecznictwie 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej21, jak i polskich sądów administracyjnych22, 

że organ podatkowy ma obowiązek udowodnienia, a nie tylko uprawdopodobnienia, że 

podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcja mająca stanowić podstawę 

prawa do odliczenia wiązała się z przestępstwem popełnionym przez wystawcę faktury lub 

inny podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu. Takim dowodem może być zaś 

nie tylko to, że podatnik kupił towar poniżej jego ceny rynkowej (bo to rzeczywiście 

powinno stanowić dla niego sygnał ostrzegawczy), ale także niezbyt (zdaniem organu 

podatkowego) dokładna weryfikacja kontrahenta. Pozwala to na ochronę osób, które w 

sposób nieświadomy zostały „wchłonięte” w nielegalną strukturę.  

 

Uczestnicy karuzeli podatkowej – bufor i broker 

Uczestnikiem karuzeli podatkowej jest bufor, czyli taki podmiot, którego rola polega na 

pośredniczeniu w sprzedaży pomiędzy znikającym podatnikiem a brokerem. Bufor co do 

zasady prowadzi faktyczną działalność gospodarczą i rozlicza należne podatki. 

Wprowadzenie takich podmiotów ma za zadanie, jak najdłuższe wydłużenie łańcucha 

transakcji, co pozwoli na skomplikowanie wykrycia powiązań w schemacie oszustwa oraz 

utrudnia weryfikację pochodzenia towarów, które są przedmiotem obrotu. W praktyce 

poprzez umieszczenie buforów dąży się do zatarcie powiązań pomiędzy uczestnikami 

transakcji karuzelowej. Na uwagę zasługuje fakt, że optymalną formą transakcji z punktu 

widzenia zorganizowanej grupy przestępczej jest permanentna kontrola nad przepływem 

towarów i płatności na poszczególnych etapach transakcji. Wprowadzenie jako buforów 

podmiotów realizujących faktyczną działalność gospodarczą może nieść dla organizatora 

karuzeli podatkowej ryzyko identyfikacji działalności niezgodnej z prawem23.  

Organy odpowiedzialne za ściganie osób zaangażowanych w funkcjonowanie 

procederu, w postaci karuzeli podatkowej, określają brokerem podmiot odpowiedzialny za 

realizację zysków w postaci odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów w 

transakcji krajowej oraz dostawy wewnątrzwspólnotowej opodatkowanej stawką 0% VAT. 

Taki podmiot występuje do administracji podatkowej o zwrot nadwyżki naliczonego VAT 

nad podatkiem należnym 24. Możliwe są przypadki, w których broker, będący co do zasady 

poważaną firmą o ustabilizowanej pozycji na rynku, odsprzeda zakupione od buforów 

                                                             
20 M. Chądzyński, Tak działa karuzela z VAT. Co roku budżet traci kilkadziesiąt miliardów, „Dziennik Gazeta 

Prawna” 2014, 12 grudnia. 
21 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 12 stycznia 2006 r. w sprawie połączonej Optigen Ltd (C-

354/03), Fulcrum Electronics Ltd (C-355/03) i Bond House Systems Ltd (C-484/03) przeciwko Commissioners of 
Customs & Excise wyrok z 12 stycznia 2006 r. w sprawie połączonej Optigen Ltd (C-354/03), Fulcrum Electronics 
Ltd (C-355/03) i Bond House Systems Ltd (C-484/03) przeciwko Commissioners of Customs & Excise. 

22 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 stycznia 2014 r., sygn. akt: III SA/Wa 
1757/13. 

23 I. Ożóg, Przestępstwa…, op. cit., s. 27. 
24 Ibidem, s. 28. 
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towary na rynku krajowym, pośrednio czerpiąc korzyść z oszukańczego schematu za 

pośrednictwem nierynkowo niskich cen sprzedaży stosowanych przez poprzednie ogniwa 

łańcucha25. Dokonując analizy „typowego” powyższego podmiotu należy wskazać 

następujące cechy charakterystyczne: brak majątku pozwalającego na wykonywanie 

działalności, często brak specjalistycznej wiedzy dotyczącej danego rynku a przede 

wszystkim deklarowanie niewielkich wpłat należności podatkowych do budżetu26. 

 

Organizator – spółka wiodąca 

Organizator przestępstwa karuzelowego jest najtrudniejszym do wykrycia ogniwem 

całego łańcucha, gdyż z reguły jego dokonane rozliczenie podatkowe nie budzi większych 

podejrzeń. Przeważnie karuzela podatkowa, czyli obrót towarem, rozpoczyna się i kończy 

na tym podmiocie. Cechami charakterystycznymi spółki wiodącej to obrót towarami o 

niewielkich rozmiarach a znaczącej wartości. Wskazać należy, że w bardziej 

zaawansowanych karuzelach podatkowych ustalenie tożsamości podmiotu 

odpowiadającego za ukształtowanie schematu transakcji, zwerbowanie jej uczestników i 

nadzorującego przeprowadzenie tej transakcji jest jednym z głównych wyzwań stojących 

przed administracją podatkową lub organami ścigania27. 

 

Podsumowanie 

Wskazać należy, że świadomość społeczna dotycząca przestępstw popełnianych w 

ramach funkcjonujących karuzel podatkowych jest na dość niskim poziomie. Cały czas 

można spotkać się z opinią, w której podkreśla się konieczność ścigania w głównej mierze 

przestępstw przeciwko mieniu, bardzo często lekceważąc te natury fiskalnej związanej ze 

Skarbem Państwa. Podnosić trzeba fakt, że w wyniku działań prowadzonych przez 

zorganizowane grupy przestępcze powstałe skutki w postaci uszczuplenia budżetu ponoszą 

wszyscy obywatele. Takie nielegalne działania poważnie uderzają w podstawy 

ekonomiczne państwa, a przede wszystkim w niektóre branże takie jak branża hutnicza. Na 

uwagę zasługuje jednak kwestia, że wyłudzeń na największą skalę dokonują 

międzynarodowe grupy przestępcze, które mają doskonałą wiedzę, jakie trendy panują na 

danym rynku, oraz znają metody służb skarbowych. Często korzystają z pomocy doradców 

podatkowych i byłych pracowników organów fiskalnych. Wskazać należy, że proceder 

pomimo zwiększonych nakładów zarówno finansowych, jak i osobowych cały czas będzie 

rozwijany przez zorganizowane grupy przestępcze ze względu na przyczyny obiektywne: 

stosunkowo dużej łatwości popełniania tego rodzaju przestępstw, ogromnych 

potencjalnych zysków, czy dużego prawdopodobieństwa uniknięcia konsekwencji 

finansowych związanych z jego popełnieniem. Ponadto w praktyce polskich organów 

podatkowych karuzele podatkowy najczęściej były tworzone w branżach związanych z 

obrotem: paliw i komponentów do ich produkcji, stalą budowlaną, złomem, metalami 

kolorowymi, złotem, metalami szlachetnymi, czy elektroniką użytkową (telefony 

komórkowe, smartfony, tablety). Nie ulega wątpliwości, że zorganizowane grupy 

przestępcze dokonują ciągłych modyfikacji, także w zakresie związanym z przedmiotem 

                                                             
25 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Materiały…, op. cit., s. 87. 
26 Ibidem. 
27 I. Ożóg, Przestępstwa…, op. cit., s. 29. 
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transakcji. W sytuacji, gdy organom uda się skutecznie ograniczyć wyłudzenia w danej 

branży, aktywność oszustów intensyfikuje się w kolejnych obszarach (np. obrót zbożami, 

energią elektryczną, artykułami spożywczymi lub chemicznymi). Takie działania 

powodują, że karuzele podatkowe są jednym z podstawowych wyzwań przed jakimi stoją 

organy odpowiedzialne za ściganie tego rodzaju przestępstw. 

 

*** 

TAX CAROUSEL AS A KIND OF TAX FRAUD 

 

Carousel fraud is the most serious fiscal crime across the European Union. Entities 

operating within the "carousel" do not pay VAT or claim VAT refund. Due to the abolition 

of trade barriers between the countries, the problem of carousels has been recognized 

already in 1980. Although 35 years have passed since then, no successful procedures have 

been developed to counteract this illegal practice. It is estimated that the European Union 

countries lose about 80-100 billion euros in annual tax fraud. The official scale of violations 

can not be precisely determined, as some of the crimes are never detected. Carousel fraud 

is one of the most aggressive and ruthless forms of fraud involving the construction of a 

VAT tax. 

 

Keywords: VAT, tax, crime, fraud, tax carousel 

 

 
 

 



S t r o n a  | 67 

 

 

Karolina Krzeszowska, Paulina Kuczyńska 

 

 

WYŁUDZENIA VAT ORAZ SPOSOBY ICH ZWALCZANIA  

W ŚWIETLE PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO  

 

Wstęp 

W dzisiejszych czasach mamy wiele pomysłów na to jak się wzbogacić. Sposobów na 

szybki zarobek jest tyle ile pomysłów. Zazwyczaj nasza chęć wzbogacenia jest nie do 

zatrzymania, a co za tym idzie? Robimy to w sposób nielegalny. W swojej publikacji 

zajmiemy się problemem karuzeli VAT oraz tym jak jej zapobiec. W praktyce jest to po 

prostu wyłudzenie podatku VAT od uczciwego podatnika za pośrednictwem mechanizmu 

karuzelowego.  

 

Informacje podstawowe  

 Podatek od towarów i usług nazywany jest podatkiem VAT, jest daniną, która odnosi 

się zarówno do konsumentów jaki i sprzedawców, ponieważ jego wartość jest doliczana do 

każdej transakcji. Konfiguracja rozliczenia VAT-u powoduje, iż w rzeczywistości wysokość 

podatku jest przerzucona na konsumenta. Podatek VAT jest generowany po kolei na 

każdym etapie produkcji przez podmioty wnoszące wartość dodatnią, jednak nie obciąża on 

całego obrotu, a jedynie wyznaczoną wartość. Przedsiębiorca, rozliczając podatek, płaci 

zatem jego wysokość zależną od sprzedaży. Co do zasady, podatek VAT powinien być 

neutralny (ekonomicznie) dla przedsiębiorcy, który oczywiście nie jest ostatecznym 

konsumentem towarów lub usług. Podatek VAT, zaliczany jest do podatków pośrednich, 

nie jest on płacony bezpośrednio w urzędzie skarbowym, ale podczas nabycia towaru lub 

usług (jest on wliczony w cenę).  

Artykuł 5 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje jakie towary i usługi podlegają 

opodatkowaniu: 

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju 

2) eksport towarów 

3) import towarów na terytorium kraju  

4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium 

kraju  

5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 

Należy jednak odróżnić podatek należny a naliczony. VAT należny to wartość podatku 

wynikająca ze sprzedaży towarów lub usług. Należy się ona Skarbowi Państwa, a jego 

wysokość zależy od ceny netto oraz stawki podatku VAT. Polskie prawo umożliwia 

przedsiębiorcom zmniejszenie podatku należnego o podatek naliczony, który obejmuje 

daninę płaconą przez właściciela firmy z tytułu nabytych towarów i usług związanych z 

prowadzoną działalnością gospodarczą. Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT kwotę podatku 

naliczonego stanowi wysokość podatku, który przedsiębiorca musiał zapłacić za zakup 

towarów, materiałów lub usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

(podatek musi być jednak potwierdzony fakturą), suma podatku wynikająca z dokumentu 

celnego oraz deklaracji importowanej (w przypadku importu towaru). Dalej będzie to 
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zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabycia produktów rolnych związanych z dostawą 

opodatkowaną. Kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów, dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest 

ich nabywca oraz świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 

podatnikiem jest ich usługobiorca. W tym przypadku naliczony podatek należny można 

uwzględnić w rejestrze VAT sprzedaży oraz zakupu. 

Aktualnie obowiązujące stawki VAT w Polsce wynoszą:  

1) 23% - jest to podstawowa stawka podatku VAT, 

2) 8% - stawka obniżona, np. roboty budowlano-montażowe, remonty i roboty 

konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą 

towarzyszącą, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z 

wyłączeniem lokali użytkowych, niektóre usługi gastronomiczne, 

3) 5% - stawka obniżona, np. produkty rolne, inwentarz żywy, książki i czasopisma 

specjalistyczne, 

4) 0% - stawka dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu 

towarów. 

 

Proceduralne aspekty wszczęcia kontroli podatkowej- uregulowania szczegółowe.  

Ustawodawca przywołuje dwa tryby wszczęcia kontroli podatkowej: zwykły, który jest 

uregulowany w art. 282b- 284 o.p., oraz nadzwyczajny, uregulowany w art. 284a o.p. 

Obydwa mogą mieć wykorzystanie zarówno w przypadku kontroli w postępowaniu 

podatkowym, jednakże zastosowanie trybu nadzwyczajnego do wszczęcia kontroli 

podatkowej w toku postępowania podatkowego jest teoretyczna. W rzeczywistości ten tryb 

może być zastosowany, tylko i wyłącznie do kontroli, która nie jest prowadzona w 

postępowaniu podatkowym. Wyłącznym organem, któremu przysługuje prawo wszczęcia 

kontroli podatkowej, jest organ podatkowy. Tylko jego decyzja jest podstawą do wszczęcia 

kontroli podatkowej. Natomiast o podjęciu czynności kontrolnych nie może stanowić 

wniosek podatnika, płatnika, inkasenta czy następcy prawnego ani innego organu, nawet 

złożony w trybie procesowym1. Donos również nie może być podstawą do wszczęcia 

czynności kontrolnych. Każde pismo bądź wniosek wymaga odrębnej interpretacji, 

natomiast niepodjęcie kontroli nie podlega zaskarżeniu.  

Elementami niezbędnymi zwykłego trybu wszczęcia kontroli podatkowej są: 

zawiadomienie kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, wydanie 

pracownikowi jednostki organizacji administracji skarbowej (urzędu skarbowego, urzędu 

celnego, urzędu miasta, gminy, starostwa lub urzędu marszałkowskiego) imiennego 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez uprawniony do tego podmiot oraz 

doręczenie tego upoważnienia kontrolowanemu lub innej osobie umocowanej do odebrania 

upoważnienia ustawowo lub umownie2. 

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej wynika z art. 282b o.p., a w 

                                                             
1 Uprawnienie takie ustawodawca przyznaje np. Rzecznikowi Praw Obywatelskich w art. 14 pkt 6 ustawy z 15 

lipca 1987r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Dz. U. z 2001 r. nr 14, poz. 147 ze zm.  
2 J. Kulicki, Procedury kontrolne w sprawach zobowiązań podatkowych, Warszawa 2012, s. 207. 
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odniesieniu do przedsiębiorców również z art. 79 u.s.d.g. W zawiadomieniu powinno 

wskazać: 

1) oznaczenie organu,  

2) datę i miejsce wystawienia,  

3) oznaczenie kontrolowanego,  

4) wskazanie zakresu kontroli,  

5) pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji,  

6) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.  

Czas trwania kontroli podatkowej nie został dokładnie sprecyzowany przez 

ustawodawcę. Kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w 

terminie wskazanym w imiennym upoważnieniu do kontroli, który zostały wydany przez 

uprawniony organ podatkowy. Jakakolwiek kontrola powinna być zakończona bez zbędnej 

zwłoki, a więc czynności kontrolne nie mogą być podejmowane w sposób bierny. Dowód 

powinien być przeprowadzony kompetentnie pod względem merytorycznym i 

technicznym. Pod względem technicznym rozumiem, iż kontrolujący powinien podjąć 

wszelkie działania, które spowodują, iż przeprowadzenie dowodu odbędzie się w sposób 

polubowny3. Kontrola powinna być przeprowadzana pod względem merytorycznym co 

oznacza, iż kontrolujący doprowadza każdy dowód ze starannością pozwalającą w pełni 

wykorzystać zebrany materiał.  

W wypadku kontroli przedsiębiorców należy pamiętać również o ograniczeniach, 

które wynikają z art. 83 ust. 1 u.s.d.g., zgodnie z którym czas trwania wszelkich kontroli u 

przedsiębiorców w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać w przypadku:  

1) mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych,  

2) małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych,  

3) średnich przedsiębiorców – 24 dni robocze,  

4) pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.  

W przypadku nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej 

do występowania w jego imieniu do czasu jej trwania nie zalicza się jego nieobecności lub 

nieobecności osoby upoważnionej, jeżeli stanowi to przeszkodę w prowadzeniu czynności 

kontrolnych. Jakikolwiek fakt niezakończenia kontroli we wskazanym u upoważnieniu 

terminie sprawdzający obowiązany jest powiadomić sprawdzanego. Podając przyczynę 

niezakończenia kontroli w terminie bądź przedłużenie terminu zakończenia kontroli 

wskazując we wniosku nowy termin jej planowanego zakończenia. Obowiązek ten obciąża 

organ podatkowy niezależnie od tego czy przyczyna niedopilnowania terminu stała po 

stronie organu, czy też nie. Na niedopilnowanie terminu początkowego służy upomnienie, 

które należy złożyć do organu wyższego stopnia. W przypadku kontroli prowadzonej przez 

naczelnika urzędu celnego ponaglenie należy złożyć do dyrektora izby celnej, jeżeli 

kontrolę prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta to do samorządowego kolegium 

odwoławczego. Konsekwencją przekroczenia terminu początkowego zakończenia kontroli, 

które wynika z upoważnienia oraz w przypadku niewyznaczenia nowego terminu na 

                                                             
3 Np. poinformować kontrolowanego o przeprowadzeniu dowodu z przesłuchania świadka w terminie 

wynikającym z przepisów prawa podatkowego (art. 289 o.p.), aby nie narazić na zarzut działania 
uniemożliwiającego kontrolowanemu wzięcie udziału w tej czynności, do czego upoważnia go ordynacja 
podatkowa (art. 285 § 1). 
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podstawie art. 284b § 2 o.p. powoduje, iż organ nie ma możliwości do uznania dokumentów 

dotyczących tych czynności podjętych po upływie terminu do zakończenia kontroli za 

dowód w postępowaniu podatkowym. (art. 284 b § 3 o.p.) Zgodnie z art. 77 ust. 6 u.s.d.g., 

stosowanym w kontroli przedsiębiorców, przepisy prawa nie mogą stanowić dowodu w 

postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym, karnym skarbowym, dotyczącym 

kontrolowanego przedsiębiorcy. WSA w Kielcach w wyroku z 23 czerwca 2010 r. (sygn. 

akt SA/Ke 242/10)4: tylko dowody zebrane w sposób niezgodny z prawem nie mogą 
stanowić dowodu w żadnym postępowaniu. Przekroczenie terminu czasowego nie oznacza 
w żadnym wypadku, aby dowody zebrane były w sposób nielegalny. 

 
Przebieg postępowania  
Całe postępowanie jest skierowane na zgromadzenie materiału dowodowego, który 

pozwoli ustalić stan faktyczny i porównać z materiałem wzorcowym. Zbieranie materiału 

odbywa się zgodnie według reguł w zwykłym postępowaniu podatkowym, który został 

uregulowany w dziale IV ordynacji. Oględziny należą do kluczowych dowodów, które 

zostały uporządkowane w ordynacji. Ich przedmiotem może być wszystko co należy do 

składnika firmy, a więc zakład, jego część, maszyny, jak również wszystko inne co z nim 

funkcjonuje, również zmysły ludzkie, łącznie z samym człowiekiem5. Przy dokonywaniu 

oględzin terenu, budynków oraz lokali użytkowych bardzo ważne jest status prawny 

przedmiotu oględzin (należy mieć również na uwadze cel oraz powód oględzin). Jeżeli 

przedsiębiorca wskazał konkretny teren, budynek bądź lokal mieszkalny jako miejsce 

wykonywania jego działalności gospodarczej bądź siedzibę wówczas oględziny mogą być 

dokonane za jego zgodą (w przypadku braku zgody- wymagana jest zgoda prokuratora 

rejonowego). Zgoda prokuratora rejonowego jest wymaga również w przypadku: ustalenia 

lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego lub podstawy opodatkowania oraz 

skontrolowania poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe, które uprawniają do 

skorzystania z ulg podatkowych. Kontrola podatkowa powinna być przeprowadzona w 

sposób obiektywny i nieopieszały. W odniesieniu do przedsiębiorców zastosowanie ma 

również art. 80 u.s.d.g., który nakazuje przeprowadzenie czynności kontrolnych w sposób 

sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego przedsiębiorcy. W 

sytuacji wykazania przez przedsiębiorcę na piśmie, że dokonywanie czynności zakłócają w 

sposób wyraźny jego działalności gospodarczą, konieczność ich podjęcia powinna zostać 

uzasadniona w protokole kontroli.  

 

Faktury fikcyjne 

Pojęcie „pustej faktury” lub inaczej „faktury fikcyjnej” utrwalone w obrocie 

gospodarczym oraz prawnym w jego potocznym znaczeniu należy rozumieć, jako fakturę 

dokumentującą nierzeczywisty oraz nierzetelny obrót. 

Z przepisów prawa oraz orzecznictwa sądów administracyjnych a także z art. 108 ust 1 

ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.6 wynika, iż w przypadku, gdy 

osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna 

                                                             
4 LEX 603360.  
5 W. Berutowicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1974, s.145.  
6 Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948). 
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wystawi fakturę, w której zostanie wykazana kwota podatku, jest obowiązana do jego 

zapłaty. Podobna powinność wynika z art. 203 Dyrektywy 2006/112/WE 7w sprawie 

wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, z którego możemy wywieść, że 

obowiązek zapłaty podatku spoczywa na każdej osobie, która wykaże podatek na fakturze. 

Przepisy polskiej ustawy o VAT wspierane są przez bogate orzecznictwo, które bardziej 

szczegółowo podchodzi do problemu zobowiązania do zapłaty podatku z faktury wskazując, 

że istnieje ono nawet, gdy faktura nie odzwierciedla żadnej transakcji. Wskazane powyżej 

cechy „fikcyjnej faktury” stanowią jej istotę. 

Swoiste potwierdzenie definicji „pustej (fikcyjnej) faktury” zawarł w swym orzeczeniu 

z dnia 31 marca 2015 r. Sąd Najwyższy sygn. akt I KZP 28/14 Skład orzekający, stwierdził 

wówczas ucinając tym samym wszelkie wcześniejsze rozbieżności, iż pusta faktura została 

podniesiona do rangi faktury bez względu na to czy wystawiła ją osoba będąca podatnikiem. 

Jednocześnie - co ważne - Sąd Najwyższy zauważa, że pusta faktura stała się źródłem 

samoistnego obowiązku podatkowego (odrzucając tym samym przeciwny pogląd wyrażony 

w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2013 r., sygn. akt II KK 20/13). 

 

Pusta (fikcyjna) faktura na tle kodeksu karnego skarbowego 

Identyfikację tzw. „pustej (fikcyjnej) faktury” należy wywieść z postanowień art. 62 § 

2 kodeksu karnego skarbowego8 związku z § 1 tego artykułu. Wspomniany przepis stanowi, 

że kto fakturę lub rachunek, określone w § 1 (tj. fakturę lub rachunek za wykonanie 

świadczenia), wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem posługuje się, 

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. To właśnie „nierzetelna faktura” w myśl 

orzecznictwa administracyjnego odnosi się do pustej faktury (czyt. również faktury 

fikcyjnej). Potwierdzają to zapatrywania prawne wyrażone w uchwale składu siedmiu 

sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2003 r., sygn. akt I KZP 22/03 prezentujące 

stanowisko, które stanowi swego rodzaju definicję faktury nierzetelnej. W ocenie Sądu 

Najwyższego faktura nierzetelna, „to zarówno faktura nieodzwierciedlająca rzeczywistego 

przebiegu zdarzenia odnośnie do niektórych tylko elementów, przy zaistnieniu jednak 

transakcji, jak i faktura fikcyjna, dokumentująca czynność w ogóle nie zaistniałą.” 

Jeśli chodzi o wyłudzenia vat przy pomocy fikcyjnych faktur to możemy rozróżnić 4 

ich rodzaje a mianowicie:  

1) Wystawianie faktur przez podmiot rzeczywiście istniejący, który nie wykonał 

czynności, która to czynność miała w rzeczywistości miejsce, lecz podatnikiem 

był ktoś inny, 

2) Wystawianie faktur z czynności, które nie miały miejsca, 

3) Wystawianie faktur przez podmiot całkowicie fikcyjny, który powstał tylko po 

to by wystawić te dokumenty, 

4) Wystawianie faktur na czynności pozorne, czyli obiektywnie istniejące, ale 

ukrywające inne zdarzenie które było w rzeczywistości inna transakcją. 

Wyłudzenia vat wymienione w punkcie pierwszym należą do najbardziej 

powszechnych, polega on na tym, iż faktycznie istniejący podmiot wystawia fakturę, która 

                                                             
7 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 

dodanej. (Dz.Urz. UE L 347 z11 grudnia 2006 r., s. 1, ze zm.). 
8 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (Dz. U. 2013 poz. 186).  
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wprawdzie dokumentuje czynności mające miejsce które jednak wykonał ktoś innym, czyli 

osoba będąca podatnikiem, jest wiele powodów takich działań i należą do nich min. zakup 

towarów, które np. pochodzą z kradzieży. 

Drugi sposób polega na zafakturowaniu czynności, które nie zostały w ogóle wykonane. 

Działania takie dotyczą więc głownie usług doradczych czy też usług wsparcia działalności 

gospodarczej, proceder ten polega wiec na tym, iż rzeczywiście istniejące firmy, oprócz 

wykonywania usług dla swoich kontrahentów wystawiają też tzw. Puste faktury w których 

podatek naliczony zostaje odliczony przez podmiot otrzymujący taką fakturę.  

Przypadek wyłudzeń Vat-u wymieniony w punkcie 3 określany jest potocznie jako 

firma –słup, gdyż tworzy się wówczas fikcyjną firmę, która wystawia owe faktury. Ów 

podmiot nie uiszcza żadnych zobowiązań podatkowych, nie składa deklaracji. Firmy te 

można podzielić na ,,słupy krajowe” oraz ,,słupy międzynarodowe”. W pierwszym 

przypadku w KRS widnieją jako członkowie zarządu bezrobotni, którym skradziono dowód 

osobisty czy bezdomni drugie zaś są to firmy tworzone w egzotycznych państwach.  

W ostatnim przypadku wyłudzenia Vat-u polegają na wystawieniu przez podatnika 

faktury na istniejącą czynność, która nie dałaby prawa do odliczenia podatku naliczonego. 

Dokonuje się wiec zmiany treści dokumentu, aby usługodawca lub nabywca posługując się 

fikcyjnym dokumentem dokonał odliczenia lub zyskał zwrot podatku.  

 

Rozbieżność judykatury Sądu Najwyższego w zakresie oceny prawnej wystawienia pustej 

faktury 

Od wielu lat problematycznym zagadnieniem również dla orzecznictwa Sądu 

Najwyższego pozostaje kwestia związana z oceną prawną czynów zabronionych 

polegających na wystawianiu pustych faktur. Kluczowym w tej ocenie było zawsze 

zidentyfikowanie czy czyn zabroniony godzi w obowiązek podatkowy. Poszczególne składy 

Sądu Najwyższego orzekały, że każde wystawienie „pustej (fikcyjnej) faktury” narusza 

obowiązek podatkowy i zagrożone jest odpowiedzialnością karno-skarbową z art. 62 § 2 

k.k.s., inne zaś wyroki wprost uznawały kwalifikację takich zachowań, jako przestępstwa 

powszechne niegodzące w żadnym przypadku w obowiązek podatkowy a co za tym idzie 

oceniane na podstawie art. 271 § 1 kodeksu karnego9. Przesądzono jednakże, że 

wystawienie faktury fikcyjnej może a nie musi zawsze godzić w kluczowy dla określenia 

obowiązek podatkowy. 

Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego (sygn. akt I KZP 28/14 z dnia 31 marca 

2015 r.) nadal jednoznacznie nie rozwiązuje wszelkich dotychczasowych rozbieżności 

interpretacyjnych oceny prawnej wystawiania „pustej (fikcyjnej) faktury”. Jak zaznaczył w 

swym orzeczeniu Sąd Najwyższy: „nie jest możliwe udzielenie uniwersalnej, dotyczącej 

pełnego zbioru zachowań objętych zakresem normowania art. 62 § 2 k.k.s., odpowiedzi na 

pytanie czy samo wystawienie faktury VAT przez osobę uprawnioną narusza treść przepisu 

art. 62 § 2 k.k.s.” Przy tej okazji należy wskazać, że Sąd Najwyższy potwierdził aktualność 

jak i wartość merytoryczna orzeczenia I KZP 22/03 z 30 września 2003 r, w którym to 

czytamy, że pusta (fikcyjna) faktura może być wystawiona wyczerpując znamiona z art. 62 

§ 2 k.k.s. jak i z art. 271§ 1 k.k. Tym samym należy stwierdzić, iż Sąd Najwyższy stoi na 

                                                             
9 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553). 
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stanowisku, że każda sprawa powinna być intepretować w oparciu o indywidualne 

przypadki. 

 

Kary i sankcje za wyłudzenia VAT 

Kary przewidziane za wyłudzenia VAT opisane są w Kodeksie Karnym Skarbowym i w 

ordynacji Podatkowej. Wysokość kary jest zależna od faktycznego uszczuplenia w podatku 

od towarów i usług lub wysokości narażenia na uszczuplenie w tym podatku.  

Jeżeli fałszywa faktura służąca do wyłudzenia zwrotu VAT dotyczy towarów lub usług 

o wartości przekraczającej 5 milionów złotych, albo jeżeli sprawca uczynił sobie z takich 

wyłudzeń stałe źródło dochodu, przestępstwo będzie zbrodnią zagrożoną karą od 3 do 15 

lat pozbawienia wolności. Taka wysokość grożących kar wykluczy możliwość zastosowania 

wobec sprawcy warunkowego zawieszenia wykonania kary. 

Przy procederach przestępczych, gdy wartość towarów lub usług wskazanych w 

fałszywych fakturach przewyższać będzie 10 milionów złotych, sprawcom grozić będzie, 

tak jak w przypadku najpoważniejszych zbrodni, kara pozbawienia wolności w wymiarze 

od 5 do 15 lat, a w najcięższych wypadkach nawet 25 lat pozbawienia wolności. 

Przewidziano również możliwość wymierzenia grzywny, orzeczonej obok kary 

pozbawienia wolności, w wysokości do 6 mln zł. 

Wysokość kar zależeć będzie nie od kwot wyłudzonych z budżetu państwa, lecz od 

wartości towarów i usług brutto, których dotyczyć będzie fałszywa faktura. W ten sposób 

uproszczone zostanie postępowanie w sprawie gigantycznych wyłudzeń, ponieważ nie 

trzeba będzie ustalać kwoty uszczuplenia w drodze procedury podatkowej. 

Ustawa przewiduje także możliwość łagodniejszego potraktowania sprawcy, poprzez 

zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary, w wypadku ujawnienia przez niego 

wszystkich okoliczności przestępstwa oraz wskazania osób współdziałających, a w razie 

zwrócenia korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa dopuszcza nawet odstąpienia od 

wymierzenia kary. Ma to m.in. na celu rozbicie mafijnych powiązań w grupach 

przestępczych. Ustawa wprowadza zmiany nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w 

ustawach o policji, CBA, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i kontroli skarbowej. 

Chodzi o to, by funkcjonariusze tych służb mogli stosować techniki operacyjne w 

postępowaniach dotyczących wyłudzeń VAT. 

 

Nowe uprawnienia dla CBA i Straży Granicznej 

Ustawa przewiduje zmiany nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w ustawach o 

policji, CBA, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i kontroli skarbowej. Instytucje te 

mają zyskać możliwość "prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz kontroli 

i utrwalania rozmów telefonicznych w przypadku najpoważniejszych typów czynów 

zabronionych". 

Komisja Europejska wskazuje w ostatnim swoim raporcie dotyczącym nadużyć w VAT, 

że na tle państw UE sytuacja Polski w tym zakresie się pogarsza. Jesteśmy w czołówce tego 

niechlubnego rankingu, gdyż w 2013 r. organy kontroli skarbowej wykryły fikcyjne faktury 

na kwotę 19,7 mld zł, w 2014 r. na kwotę 33,7 mld zł, a w 2015 r. już na kwotę 81,9 mld zł. 
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Najgłośniejsze przypadki wyłudzeń VAT 

Wirtualne paliwo a fikcyjne faktury, czyli o głośnym zatrzymaniu mafii z Białegostoku 

trudniącej się handlem paliwem 

Policjanci z białostockiego CBŚ zatrzymali 10 osób podejrzanych o wirtualny handel 

paliwem, na którym skarb państwa stracił ok. 20 mln zł. Podczas przeszukania pomieszczeń 

firm należących do zatrzymanych zabezpieczono szereg dokumentacji świadczącej o 

przestępczym procederze. Jest to o kontynuacja sprawy, do której zatrzymano wcześniej 18 

osób. Jak ustalili policjanci, grupa rozprowadzała faktury VAT za olej napędowy, podczas 

gdy żadnego oleju nie sprzedawano. Umożliwiało to podmiotom gospodarczym, czyli 

odbiorcom odpisanie od podatku widniejącej na druku kwoty VAT-u. Z ustaleń komendy 

wojewódzkiej policji w Białymstoku wynika, że odbiorcy, którzy w ten sposób oszukiwali 

Skarb Państwa, płacili sprawcom od 10 do 25 groszy za 1 litr wpisanego na fakturze paliwa. 

Jak by tego było mało przestępcy wykorzystywali również faktury do zalegalizowania w ich 

firmach oleju napędowego niewiadomego pochodzenia. W proceder ten zaangażowanych 

było co najmniej 130 różnych firm z całego kraju.  

Kontrole skarbowe przeprowadzone w sprawdzonych do tej pory firmach ujawniły 

fałszywe faktury VAT opiewające na 6 milionów litrów oleju napędowego o wartości około 

20 milionów złotych. Wyłudzono w ten sposób ok. 4 milionów zł podatku VAT. Członkom 

grupy grożą kary więzienia od 6 miesięcy do 8 lat.  

Próba wyłudzenia 160 mln zł zwrotu podatku VAT 

Kwotę 160 mln zł z tytułu zwrotu podatku VAT za zakup obrazów o rzekomo wysokiej 

wartości próbowali wyłudzić dwaj mężczyźni spod Łodzi, wcielający się w role artysty 

malarza i marszanda sztuki. Oszustwo udało się na szczęście udaremnić pracownikom 

Krajowej Administracji Skarbowej z Łodzi. 

 Ów sprawa przestawiała się następująco "Deklarację z żądaniem zwrotu tak wysokiej 

kwoty podatku VAT złożył młody przedsiębiorca, właściciel sklepu mięsnego, który 

postanowił zająć się handlem dziełami sztuki. Zaczął od zakupu 20 obrazów, które na jego 

zamówienie wykonał młody, nieznany artysta. Obrazy, dość proste w swoim przekazie, 

artysta wycenił na 108 mln zł każdy, a łączna wartość sprzedaży wykazanej w fakturze 

wyniosła 2 miliardy 168 mln zł". 

Początkujący marszand założył więc galerię internetową i wystawił w niej obrazy, 

wyceniając każdy na 300 mln zł. Zapłaty za towar nie dokonano, natomiast transakcję 

zabezpieczono wekslem. Młody artysta wykazał sprzedaż obrazów w deklaracji VAT, nie 

wpłacił jednak należnego od tej transakcji podatku. Z kolei nabywca zażądał zwrotu 

podatku VAT, którego wcześniej nie zapłacił w cenie towaru. 

Obecnie w sprawie toczy się śledztwo pod nadzorem prokuratora, wobec nabywcy 

"dzieł sztuki" wszczęto także kontrolę celno – skarbową. 

Młody artysta wykazał wprawdzie sprzedaż obrazów w deklaracji VAT, nie wpłacił 

jednak należnego od tej transakcji podatku. Z kolei nabywca zażądał zwrotu podatku VAT, 

którego wcześniej nie zapłacił w cenie towaru. Wszystko wskazuje na to, że pod 

przykryciem poważnie sformułowanych dokumentów tak naprawdę kryły się nieudolne 

działania, które miały doprowadzić do wyłudzenia podatku na kwotę 160 mln zł. 

Na temat rzeczywistej wartości obrazów namalowanych przez 31-latka wypowie się 

biegły, choć – zdaniem śledczych – na pierwszy rzut oka widać, że ich wartość została 
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zawyżona w sposób rażący. 

Za wystawianie lub posługiwanie się nierzetelnymi fakturami oraz wprowadzenie w 

błąd organu podatkowego i narażenie na bezpodstawny zwrot podatku grozi kara 

pozbawienia wolności do lat 5 albo grzywna do prawie 19,2 mln zł lub obie te kary łącznie. 

 

 

 

 

*** 

TAX FRAUD AND METHODS OF COMBAT DANGER IN THE LIGHT IN FISCAL 

CRIMINAL LAW 

 

In this day tax fraud are very important problem for our government. More and more 

people are trying attempt to defraud our nation. They are setting up faked firm and 

frequently they would like to have the lot of material benefit. For example, issuing an 

identity document, conducting of civil law transaction, capital or fuel turnover. This action 

are carring out because of taking a favourable turn.  

 

Keywords: tax fraud, tax, fiscal criminal, law 
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EKSPERYMENT EKONOMICZNY JAKO KONTRATYP  

W PRAWIE KARNYM SKARBOWYM 

 

Wprowadzenie 

Prowadzenie działalności gospodarczej w sposób nierozerwalny wiąże się z ryzykiem, 

mającym zagwarantować osiągnięcie zadowalającego efektu ekonomicznego. Jednakże 

rywalizacja z innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku sprawia, iż częstokroć 

konieczne staje się sięgnięcie do rozwiązań nieszablonowych czy wręcz 

eksperymentalnych, pozwalających uzyskać przewagę nad konkurencją. Niestety, 

wspomniane działania nie zawsze przynoszą oczekiwany rezultat i poza ujemnymi 

skutkami ekonomicznymi, prowadzić mogą również do odpowiedzialności na gruncie 

prawa karnego skarbowego1. Dlatego też ustawodawca wprowadził kontratyp, polegający 

na wyłączeniu odpowiedzialności w sytuacji, gdy celem podejmowanych działań było 

przeprowadzenie eksperymentu ekonomicznego. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż 

rozwiązanie to, chociaż jest obecne w prawie karnym skarbowym, to nie ma ono charakteru 

autonomicznego, a więc konieczne jest odwołanie się do regulacji znanych z powszechnego 

prawa karnego, w oparciu o zasadę odpowiedniości, nakazującą stosowanie niektórych 

przepisów kodeksu karnego do przestępstw skarbowych, z jednoczesnym poszanowaniem 

dla specyfiki i odrębności prawa karnego skarbowego2. Samo zagadnienie eksperymentu 

ekonomicznego nie zostało niestety dostatecznie wyjaśnione przez ustawodawcę, dlatego 

należyte jego zrozumienie wymaga odwołania się do sposobu, w który powszechne prawo 

karne oddziałuje na prawo karne skarbowe oraz do wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych. 

 

Eksperyment ekonomiczny – relacje między prawem karnym skarbowym  

a powszechnym prawem karnym 

Współczesna gospodarka opiera się na innowacyjności, a przedsiębiorcy nieustannie 

dążą do rozwijania nowatorskich koncepcji zarządzania finansami, jak również wdrażania 

niestandardowych rozwiązań ekonomicznych, prawnych czy organizacyjnych. Dlatego też 

posłużenie się eksperymentem ekonomicznym w sferze ekonomiczno-podatkowej, 

ekonomiczno-skarbowej albo ekonomiczno-celnej odgrywa coraz większe znaczenie. 

Naprzeciw wymogom współczesności próbuje wyjść rodzimy ustawodawca, który w art. 20 

§ 2 i § 5 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (dalej: k.k.s.), w zw. z 

art. 27 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, wskazuje na okoliczność 

wyłączającą karną bezprawność czynu. Używa przy tym technikę recepcji przepisów 

polegającą na zastosowaniu dyrektywy nakazującej „odpowiednie” ich stosowanie3. Dzięki 

temu wskazuje on, że przy dokonywaniu wykładni analizowanego przepisu konieczne jest 

odwołanie się do pojęć i zasad znanych z powszechnego prawa karnego, przy jednoczesnym 

                                                             
1 R. Kubiak, Ryzyko zwykłe a kontratyp dozwolonego eksperymentu, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 3, s. 115-123. 
2 Z. Siwik, Systematyczny komentarz do ustawy karnej skarbowej. Część ogólna, Wrocław 1993, s. 58. 
3 T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 104-108. 
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uwzględnieniu specyfiki prawa karnego skarbowego4. Ograniczenie wprowadzone w art. 

20 § 5 k.k.s. zawęża z kolei pole zastosowania kontratypu uzasadnionego ryzyka wyłącznie 

do eksperymentu ekonomicznego lub technicznego, ponieważ inne jego postacie nie 

mogłyby występować w przypadku przestępstw skarbowych5. Widzimy więc, że sama treść 

art. 20 § 5 k.k.s. nie jest wystarczająca w przedmiocie rozstrzygnięcia czym jest 

,,eksperyment ekonomiczny” na gruncie prawa karnego skarbowego. Aby zatem właściwie 

zrozumieć pojęcie użyte przez ustawodawcę, należy zgłębić jego sens nie tylko w 

odniesieniu do jego znaczenia znanego z powszechnego prawa karnego, ale również w 

oparciu o wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, która ze względu na specyfikę materii 

regulowanej przez prawo karne skarbowe, pomoże nam lepiej pojąć praktyczny wymiar 

,,eksperymentu ekonomicznego”.  

Pojęcie ,,eksperyment ekonomiczny” w rozumieniu nauk ekonomicznych 

Słowo ,,eksperyment” definiuje się jako ,,próbę realizacji nowatorskiego pomysłu”, czy 

też ,,doświadczenie naukowe przeprowadzone w celu zbadania jakiegoś zjawiska”6. 

Jednakże wyjaśnienie użytego przez ustawodawcę pojęcia ,,eksperyment ekonomiczny” 

wymaga odwołania się do definicji występującej w naukach ekonomicznych, bowiem bez 

niej nie jest możliwe zrekonstruowanie znamion kontratypu ryzyka nowatorstwa 

ekonomicznego w prawie karnym skarbowym. Eksperyment to podstawowe narzędzie 

badawcze w tzw. ekonomii eksperymentalnej, a jego rezultat to kluczowy element 

weryfikacji hipotezy badawczej7, służącej lepszemu wyjaśnianiu teorii ekonomicznych8. W 

ramach wspomnianej dziedziny nauk ekonomicznych, eksperymenty są przeprowadzane 

na przykład w laboratoriach, gdzie tworzy się kontrolowane otoczenie gospodarcze, w 

ramach którego uczestnicy badania, motywowani przy użyciu bodźców finansowych, 

podejmują realne decyzje gospodarcze. Dzięki temu możliwe staje się zrozumienie 

sposobów podejmowania decyzji, czy też mechanizmu kooperacji między uczestnikami9. W 

tym miejscu należy zauważyć, że występujące w prawie karnym skarbowym pojęcie 

„eksperymentu ekonomicznego" ma oczywiście szerszy zakres zastosowania, niż to znane z 

ekonomii eksperymentalnej, ale to właśnie ocena warunków przeprowadzenia 

eksperymentu dla potrzeb kontratypu może okazać się niezbędna w perspektywie oceny 

prawnej celu, dla którego wspomniany eksperyment jest podejmowany, a w konsekwencji 

umożliwi uniknięcie sytuacji, w której ,,eksperyment ekonomiczny”, jako okoliczność 

wyłączająca bezprawność, będzie traktowany jako usprawiedliwienie dla innych działań o 

zbliżonym charakterze, ale nie wypełniających bezpośrednio znamion kontratypu. Nie 

można bowiem doprowadzić do sytuacji, w której jako „eksperyment ekonomiczny" 

                                                             
4 I. Zduński, I. Zgoliński, Kontratypy w prawie karnym skarbowym, „Prokuratura i prawo” 2012, nr 4, s. 118. 
5 J. Michalski, Komentarz do kodeksu karnego skarbowego. Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia 

skarbowe, LEX. 
6 Słownik języka polskiego PWN, online: http://sjp.pwn.pl/sjp/eksperyment; 2556243.html (dostęp na dzień: 

03.06.2017 r.). 
7 M. Krawczyk, Podstawy: filozofia metody eksperymentalnej w ekonomii [w:] Ekonomia eksperymentalna, M. 

Krawczyk (red.), Warszawa 2012, s. 23. 
8 S. Kalinowski, Geneza i znaczenie metod eksperymentalnych w ekonomii, „Zeszyty Naukowe Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu” 2006, nr 77, s. 88. 
9 V.L. Smith, Economics in the Laboratory, „Journal of Economic Perspectives” 1994, nr 1, s.113–131. 
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traktowana będzie każda operacja finansowa, obarczona dużym ryzykiem10. Eksperyment 

ekonomiczny powinien bowiem charakteryzować się racjonalnym planowaniem pod 

względem metodycznym, jak również względem oczekiwanych skutków. U podstaw jego 

przeprowadzenia winno leżeć sformułowanie tzw. hipotezy wyjściowej, którą eksperyment 

potwierdzi albo ostatecznie zaneguje. Wówczas eksperyment ekonomiczny może zostać 

przeprowadzony bez narażenia na odpowiedzialność karnoskarbową w sytuacji 

niezawinionego niepowodzenia, ponieważ cały proces jest przeprowadzony w celu 

osiągnięcia zamierzonych efektów gospodarczych i nie stanowi dzieła przypadku11. W tym 

miejscu należy zaznaczyć, że przedstawiciele literatury wskazują, iż niezachowanie 

rzetelności, a także ostrożności nie może być usprawiedliwione „eksperymentem 

ekonomicznym” w celu uniknięcia odpowiedzialności karnoskarbowej, co wynika z faktu, 

iż jednym z podstawowych zadań prawa karnego skarbowego jest zagwarantowanie, iż 

działania podejmowane w ramach eksperymentów ekonomicznych nie będą 

,,ryzykanckie”12.  

 

Kontratyp eksperymentu ekonomicznego – przesłanki zastosowania 

Ekonomiczna definicja eksperymentu pozwala nam zrozumieć ogólny sens działania 

nowatorskiego, ale należy pamiętać, że pełni ona wyłącznie funkcję pomocniczą w sytuacji, 

gdy musimy ocenić czy w danych okolicznościach możemy zastosować przepis z art. 20 § 5 

k.k.s. Wyłączenie odpowiedzialności karnoskarbowej ma bowiem miejsce wyłącznie 

wówczas, gdy eksperyment ekonomiczny wypełnia, odnoszące się do specyfiki prawa 

karnego skarbowego, przesłanki zawarte w art. 27 § 1. k.k., opisującym tzw. ryzyko 

nowatorskie, który stanowi, iż: ,,Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu 

przeprowadzenia eksperymentu poznawczego, medycznego, technicznego lub 

ekonomicznego, jeżeli spodziewana korzyść ma istotne znaczenie poznawcze, medyczne 

lub gospodarcze, a oczekiwanie jej osiągnięcia, celowość oraz sposób przeprowadzenia 

eksperymentu są zasadne w świetle aktualnego stanu wiedzy13.” 

Eksperymentowi ekonomicznemu powinien przyświecać cel poznawczy, medyczny, 

techniczny czy też ekonomiczny14. Należy podkreślić, iż cel powinien być 

skonkretyzowany, a sam eksperyment powinien być przeprowadzony z myślą o jego 

zrealizowaniu15. Wynika to z faktu, że omawiany kontratyp nie zakłada możliwości 

nieświadomego przeprowadzenia eksperymentu, gdzie cel poznawczy byłby dziełem 

przypadku. W doktrynie dominuje pogląd, iż od menedżerów odpowiadających za 

przeprowadzenie eksperymentu ekonomicznego, należy oczekiwać wysokich kwalifikacji 

zawodowych, wiedzy teoretycznej, doświadczenia, a także umiejętności wyboru 

optymalnej metody postępowania16. Przeprowadzenie eksperymentu ekonomicznego 

                                                             
10 I. Zduński, I. Zgoliński, Kontratypy w prawie ...op.cit., s. 118. 
11 G. Bogdan, Rola kontratypów w prawie karnym skarbowym, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 

1998, nr 1–2, s. 65.  
12 B. Nietyszka, Zasady kompensowania szkód z tytułu ryzyka, Warszawa 1971, s. 89. 
13 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. z późn. zm.). 
14 K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 1998, s. 247-249. 
15 M. Filar, Wyłączenie odpowiedzialności karnej [w:] Nowa Kodyfikacja Karna. Krótkie Komentarze, Warszawa 

1998, s. 86. 
16 S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, PWN 2007, s. 87. 
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wymaga bowiem rzetelności, której przejawem jest pełna kontrola nad jego przebiegiem17. 

Jednakże w dyskursie prawniczym pojawiają się głosy, że do wspomnianych kwestii należy 

podchodzić w sposób bardziej liberalny, na przykład dopuszczając możliwość zmiany w 

miarę postępu prac w ramach eksperymentu ekonomicznego18. Warto w tym miejscu 

podkreślić, że pojęcie celowości eksperymentu silnie wiąże się z jego definicją występującą 

na gruncie nauk ekonomicznych i stanowi niejako ich praktyczny wymiar. 

Literatura stoi na stanowisku, iż ryzyko nowatorskie w eksperymencie oznacza, że 

osoba zarządzająca działalnością gospodarczą lub sprawami majątkowymi postępuje w 

sposób prekursorski, odrzucający lub głęboko modyfikujący uznane reguły postępowania z 

danym dobrem prawnym, na rzecz nowatorskiego postępowania, które w rezultacie 

skutkuje opracowaniem nowych reguł19. Jak wskazuje G. Łabuda20, spodziewana korzyść, o 

której traktuje art. 27 § 1 k.k., winna mieć istotne znaczenie poznawcze lub gospodarcze, a 

swoją doniosłością przyczynić się do rozwoju społeczeństwa w danej sferze jego 

funkcjonowania. Wartość korzyści, które mają zostać uzyskane w drodze eksperymentu 

(art. 20 § 5 k.k.s.) nie powinna jednak być rozpatrywana tylko w kategoriach materialnych, 

a opłacalność eksperymentu musi uwzględniać również aspekt społeczny21. W 

konsekwencji szansa uzyskania korzyści powinna być większa od prawdopodobieństwa 

spowodowania szkody w efekcie przeprowadzonego eksperymentu22. Korzyść zatem należy 

rozumieć wyłącznie przez jej ponadindywidualny charakter, nie zaś jako wynik finansowy 

przedsiębiorstwa. W tym miejscu należy podkreślić, iż ustawodawca uzależnia kwestię 

wyłączenia odpowiedzialności na gruncie prawa karnego skarbowego od tego czy 

spodziewana korzyść jest istotna i w związku z tym zasługuje na usprawiedliwienie 

narażenia dobra chronionego prawem. Spodziewana istotna korzyść oznacza sytuację, w 

której stan wiedzy uzasadnia przypuszczenie, że eksperyment ekonomiczny, mający w 

swym zamiarze doprowadzić do osiągnięcia korzyści ma duże szanse powodzenia. Jak 

wskazuje I. Zduński, przy ocenie korzyści należy każdorazowo uwzględnić ,,społeczną 

opłacalność podjętego ryzyka”23. Dokonanie porównania oczekiwanych korzyści względem 

stopnia ryzyka wymaga częstokroć zasięgnięcia opinii specjalistów z różnych dziedziny 

wiedzy24.  

Celowość oraz sposób przeprowadzenia eksperymentu ekonomicznego powinny być 

zasadne w świetle aktualnego stanu wiedzy. Istota tej przesłanki sprowadza się do tego, iż 

eksperyment ekonomiczny powinien prowadzić do wykreowania nowatorskich rozwiązań 

w dziedzinie zarządzania majątkiem czy finansami, a zatem nie może on polegać jedynie na 

wiernym powieleniu uprzednio sprawdzonych rozwiązań25. W doktrynie funkcjonuje 

pogląd, iż za aktualny stan wiedzy powinno się uznawać te rozwiązania, które zostały 

                                                             
17 I. Zduński, I. Zgoliński, Kontratypy w prawie op.cit., s. 118-120.  
18 R. Kubiak, Ryzyko zwykłe op.cit., s. 123. 
19 L. Wilk, Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną, [w:] Prawo karne. Część ogólna, szczególna i 

wojskowa, red. T. Dukiet-Nadgórska, Warszawa 2010, s. 153.  
20 G. Łabuda, Kodeks karny skarbowy. Komentarz LEX, Warszawa 2012, s. 333-334. 
21 M. Filar, Wyłączenie odpowiedzialności karnej…, op. cit., s. 85. 
22F. Prusak, Kodeks karny skarbowy. Komentarz., LEX. 
23 I. Zduński, I. Zgoliński, Kontratypy w prawie ...op.cit., s. 128. 
24 A. Marek, J. Satko, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Kraków 2000, s. 34. 
25 W. Cieślak, Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady. Warszawa 2010, s. 97. 
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wdrożone z pozytywnym skutkiem w kraju lub za granicą, ale także koncepcje teoretyczne, 

których poprawność nie została jeszcze ostatecznie zweryfikowana, ale nauka uważa je za 

ważny wkład w rozwój danej dziedziny26. Ze stanowiskiem tym nie można się jednak w 

pełni zgodzić, bowiem powyższe rozumienie pojęcia ,,aktualny stan wiedzy” nie może 

znajdować zastosowania do tych rozwiązań, które dotyczą nowatorstwa w sferze prawnej. 

Dotyczy to na przykład sytuacji, w której przedsiębiorstwo stosuje nowatorskie metody 

zarządzania majątkiem czy finansami, wykorzystując rozwiązania prawno – organizacyjne 

znane w innych państwach, ale które nie są wprost uregulowane przez rodzime 

ustawodawstwo. Wdrożenie takiego rozwiązania wymaga oczywiście dostosowania go do 

wymogów prawa krajowego, co w oczywisty sposób wymaga wprowadzenia niezbędnych 

modyfikacji względem zagranicznego pierwowzoru. Na działania nowatorskie, 

wyczerpujące znamiona kontratypu eksperymentu ekonomicznego, a uzasadnione 

aktualnym stanem wiedzy, powoływano się m.in. w głośnej przed laty sprawie członków 

zarządu Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA, oskarżonych swojego czasu o 

przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków oraz narażenie spółki na szkodę27. 

Zdaniem prokuratury, działania członków zarządu polegające na dokonywaniu transakcji, 

w następstwie których środki Stoczni Szczecińskiej zostały przelane na rzecz spółki Grupa 

Przemysłowa, w której członkowie zarządu posiadali 50 % udziałów, były sprzeczne z 

obowiązującym prawem. Jednakże w toku procesu wykazano, że Grupa Przemysłowa była 

częścią holdingu Stoczni Szczecińskiej, a więc niezależnie od cen transakcji, które dla 

poszczególnych spółek wewnątrz grupy mogły być niekorzystne, w ostatecznym 

rozrachunku sprawiały, że cała grupa odnosiła z nich korzyści. Działania zarządu wynikały 

z konieczności zastosowania innowacyjnego planu restrukturyzacyjnego obejmującego 

wszystkie sektory, w których działała spółka, przy zastosowaniu narzędzi prawno-

organizacyjnych znanych w krajach zachodniej Europy28. Wykorzystanie zagranicznych 

rozwiązań miało służyć stworzeniu de facto nowoczesnej grupy kapitałowej i 

zdywersyfikować działalność Stoczni Szczecińskiej, w celu zabezpieczenia płynności na 

wypadek dekoniunktury. Działanie takie nie było wówczas w Polsce znane i wymagało 

dostosowania do ówczesnego stanu prawnego. Chociaż ostatecznie próba ratowania Stoczni 

nie powiodła się, to przeprowadzony wówczas eksperyment ekonomiczny miał duży 

wpływ na rozwój rodzimego prawa i dostosowania struktur prawno-organizacyjnych 

innych polskich przedsiębiorstw do standardów obowiązujących w Europie. Przykład ten 

w sposób jednoznaczny obrazuje, że za eksperyment ekonomiczny należy uznać 

przenoszenie zagranicznych rozwiązań na polski grunt, bowiem działanie takie zawsze 

wymagać będzie dostosowania do krajowej rzeczywistości prawno – gospodarczej, a zatem 

będzie nierozerwalnie wiązać się z niepewnością co do rezultatów tych działań, które 

przecież mogą być odmienne względem efektów osiągniętych w systemie prawnym obcych 

państw.  

Pojawia się również pogląd, iż jako ,,aktualny stan wiedzy” należy traktować, dostępne 

                                                             
26 B. Nietyszka, Eksperyment–ryzyko–odpowiedzialność karna, Warszawa 1967, s. 191. 
27Byli prezesi Porty Holding twierdzą, że przeprowadzali w spółce ekonomiczny eksperyment, 

http://wyborcza.pl/1,75248,1244718.html?disableRedirects=true (dostęp na dzień: 08.05.2017 r.). 
28 M. Tałasiewicz, M. Molewicz, Szkic do analizy upadku Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. oraz jej grupy 

kapitałowej [w:] Holdingi po Polsku - od sukcesów do porażek, red. A. Zelek, Szczecin 2003.  
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dla ekspertów w danej dziedzinie nauki, informacje związane z prowadzonymi dotychczas 

badaniami29. Można w tym miejscu spostrzec, iż zaprezentowane koncepcje wykładni 

pojęcia ,,aktualny stan wiedzy”, łączy rozumienie eksperymentu ekonomicznego jako 

czegoś, co nie było wcześniej dostatecznie znane, a informacje zgromadzone na temat 

badanego rozwiązania nie mogą być uznane za wystarczające.  

Część przedstawicieli doktryny stoi na stanowisku, iż z działalnością w ramach 

eksperymentu ekonomicznego, nieodzownie wiąże się pojęcie gospodarności30, rozumiane 

jako nakaz racjonalnej selekcji środków i metod, za pomocą których przedsiębiorca 

zrealizuje założony w ramach eksperymentu cel31. Postulat ten ma za zadanie zapobiec 

zjawisku tzw. ryzykanctwa32, które polega na nieodpowiedzialnym działaniu, którego 

przejawem jest brak uprzedniej kalkulacji oczekiwanych korzyści względem potencjalnych 

zagrożeń, wynikających z niezgromadzenia informacji o warunkach, w jakich realizowane 

jest dane przedsięwzięcie33. Warunek gospodarności nie jest wyrażony wprost w przepisie 

ustawy, ale kierując się założeniem o konsekwentności ocen aksjologicznych ustawodawcy 

można założyć, że ustawodawca, formułując przesłanki wyłączenia odpowiedzialności 

karnej, dążył do zapewnienia racjonalności i ekonomicznej efektywności działań 

podejmowanych w ramach eksperymentu ekonomicznego.  

 

Podsumowanie 

Kontratyp polegający na wyłączeniu odpowiedzialności w sytuacji, gdy celem 

podejmowanych działań jest przeprowadzenie eksperymentu ekonomicznego, to jeden z 

rzadkich przejawów odpowiedzi ustawodawcy na wymagania współczesnej gospodarki. W 

erze gospodarki globalnej, ambitny przedsiębiorca nie może pozwolić sobie na brak 

innowacyjności, a posłużenie się nowatorstwem ekonomicznym, na przykład w sferze 

organizacyjno-podatkowej, umożliwia mu równorzędną konkurencję z podmiotami 

zagranicznymi. Z drugiej strony, tytułem „eksperymentu ekonomicznego" nie można 

określać każdej nietypowej operacji finansowej czy majątkowej, wiążącej się z ryzykiem. 

Dlatego też ustawodawca musiał znaleźć rozwiązanie pośrednie, które da możliwość 

poszukiwania alternatywnych sposobów gospodarowania finansami, ale nie narazi budżetu 

państwa na utratę należności publicznoprawnych. W rezultacie możliwość zastosowania 

nowatorstwa ekonomicznego wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymogów. Nie 

sposób nie zauważyć, że ustawodawca oparł rozwiązania legislacyjne o wiedzę z zakresu 

nauk ekonomicznych, a zatem ich wykładnia musi być dokonywana również przez pryzmat 

najnowszych osiągnięć z dziedziny ekonomii eksperymentalnej. Nowatorstwo 

ekonomiczne powinno mieć charakter naukowy, wyróżniać się planowaniem pod 

względem metodycznym, jak i ewentualnych skutków.  
 

*** 

ECONOMIC EXPERIMENT AS A LAWFUL EXCUSE IN FISCAL CRIMINAL LAW 

                                                             
29 K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny...op.cit., s. 255. 
30 B. Nietyszka, Eksperyment–...op.cit., s. 193. 
31 S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s. 87. 
32 B. Nietyszka, Zasady kompensowania szkód ...op.cit., s. 87. 
33 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Wrocław–Warszawa 1968, s. 124. 



S t r o n a  | 82 

 

 

 

The paper presents the issue of economic experiment as a lawful excuse in fiscal 

criminal law, which is considerably poorly regulated by the Polish legislator. An article 

presents economic research areas in which experimental economics is used and shows the 

influence of economic science on fiscal criminal law in Poland and, at the same time, 

reasons why economic experiment is suspiciously treated by those who deal with fiscal 

criminal law. The starting point of the discussion is a presentation of the elements which 

well conducted economic experiment should have to be considered a lawful excuse. The 

article presents necessary items of economic experiment such as goal of the experiment, 

economic benefit or state of the art knowledge and the meaning of that terms in fiscal 

criminal law.  
 

Keywords: economic experiment, lawful excuse, fiscal criminal law  
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KARUZELE PODATKOWE W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG  

– MECHANIZM FUNKCJONOWANIA 

  

Wprowadzenie 

Karuzele podatkowe przez ostatnie lata wpisały się w rzeczywistość prowadzenia 

działalności gospodarczej w Polsce. Oszustwa podatkowe osiągnęły wymiar 

międzynarodowy, wobec tego zarówno polskie władze jak i państw europejskich, podjęły 

skuteczną walkę z wyłudzeniami w podatku od towarów i usług1 (w Unii Europejskiej 

nazywany podatkiem od wartości dodanej2).  

Niniejszy artykuł poświęcony będzie mechanizmowi funkcjonowania karuzeli 

podatkowej, nie odnosi się natomiast do mechanizmów walki z wyłudzeniami w podatku 

VAT.  

„Wyrażenie „karuzela” nawiązuje do sposobu, w jakim sprzedawane towary krążą 

pomiędzy poszczególnymi podmiotami zaangażowanymi (świadomie bądź nie) w 

przestępczy łańcuch dostaw. W szczególności z karuzelą podatkową mamy do czynienia 

wtedy, gdy w wyniku szeregu transakcji sprzedażowych produkty <<wracają>> do 

pierwszego ogniwa w łańcuchu”3.  

Definicja karuzeli podatkowej wskazuje, że jest to „oszustwo popełniane w sposób 

zorganizowany; w uproszczeniu, to fikcyjny przepływ towarów pomiędzy co najmniej 

dwoma (w praktyce znacznie więcej) krajami UE organizowany w taki sposób, że towary te 

„fakturowo” wracają do państw pochodzenia; symulowany jest obieg towarów pomiędzy 

podmiotami uczestniczącymi w oszustwie bez faktycznego posiadania towaru lub bez 

ponoszenia kosztów jego transportu (obieg fakturowy); spotykane są także odmiany 

transakcji karuzelowych, w których towar istnieje i jest rzeczywiście przewożony 

w łańcuchu dostaw w celu zachowania pozorów normalnego obrotu towarowego; 

w przypadku oszustwa karuzelowego obowiązuje określony podział funkcji w ramach grup 

zaangażowanych w nią podmiotów (m.in. znikający podatnik, bufor); zarówno 

udziałowcami jak i członkami zarządu w podmiotach działających jako znikający podatnicy 

lub bufory, są najczęściej osoby podstawione, tzw. „słupy””4. 

Korzyść uzyskana przez podmioty uczestniczące w karuzeli podatkowej może być 

osiągnięta na dwa sposoby: poprzez uchylenie się od zapłacenia podatku od towarów i usług 

oraz poprzez uzyskanie z budżetu państwa zwrotu podatku VAT. 

Oszustwa podatkowe i uchylanie się od opodatkowania w znacznym stopniu 

                                                             
1 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z zm); dalej 

ustawy VAT. 
2 Dyrektywa 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r., Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 347/1. 
3 T. Pabiański, W. Śliż, Zorganizowane działania przestępcze wykorzystujące mechanizmy konstrukcyjne podatku 

VAT (1), Przegląd Podatkowy 2007, nr 1, s. 20.  
4 Raport Najwyższej Izby Kontroli pt.: „Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur 

dokumentujących czynności fikcyjne” z dnia 23 marca 2016 r., s. 4; 
https://www.nik.gov.pl/plik/id,10427,vp,12756.pdf (dostęp na dzień: 22.05.2017 r.). 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,10427,vp,12756.pdf
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ograniczają możliwości państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zwiększenia 

dochodów i realizacji polityki gospodarczej. W raporcie opublikowanym w marcu 2007 r. 

przez organizację International VAT Association, wielkość oszustw dotyczących podatku 

od wartości dodanej w Unii Europejskiej5 została oceniona na poziomie od 60 do 100 

miliardów euro, a wiodącą rolę odegrały tutaj karuzele podatkowe6.  

Zgodnie z szacunkami zarówno polskich organów skarbowych jak i wyliczeniami 

niezależnych instytucji7 luka w podatku VAT wynosi nie mniej niż 10 mld złotych rocznie, 

a wspomina się, że może to być aż 40 mld zł. W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie 

niektórych innych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego 

dla wyłudzeń skarbowych wskazano, że „na podstawie własnych oszacowań służb 

skarbowych oraz niezależnych badań, można przyjąć, że wartość luki w VAT 

spowodowanej przez wyłudzenia skarbowe jest nie mniejsza niż 10 mld złotych rocznie, a 

zapewne większa niż 15,3 mld zł rocznie” 8.  

Podkreśla się ponadto, że karuzele podatkowe stanowią obejście prawa podatkowego9 

lub nadużycie prawa10 oraz mają wpływ na bezpieczeństwo naszego kraju11. „Istotą obejścia 

prawa podatkowego (…) jest postępowanie podatnika, zmierzające do określonego, innego 

niż typowe w danych okolicznościach, ukształtowania jego własnych, szeroko rozumianych 

stosunków majątkowych, a jedynym zamierzonym efektem ekonomicznym takiego 

działania ma być korzystniejsza – z punktu widzenia podatnika – podatkowoprawna 

kwalifikacja tych stosunków majątkowych”12. Ponadto „doktryna prawa podatkowego 

ani nie analizuje problematyki obejścia prawa, ani tym bardziej nie usiłuje recypować na 

grunt tej gałęzi prawa teorii obejścia prawa. Natomiast zajmuje się ona problematyką 

zwalczania unikania opodatkowania, budując w tym celu różnorodne teorie, będące w 

istocie teoriami wykładni prawa podatkowego”13. 

Nadużycie prawa natomiast polega na nadmiernej przebiegłości podmiotu w 

wykorzystaniu możliwości prawnych, w tym możliwości przewidzianych w prawie 

                                                             
5 Dalej UE.  
6 K. Turaliński, Dokumentacja III RP. Międzynarodowy obrót gospodarczy regulowany decyzjami politycznymi jako 

główne źródło dochodu polskich zorganizowanych grup oraz związków przestępczych, Media Polskie, Radom 
2009, s. 114.  

7Raport UNI Global Compact/EY, Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce 2015/16, s. 58; 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Przeciwdzialanie_szarej_strefie_w_Polsce/$FILE/przeciwdzialan
ie_szarej_strefie_w_polsce.pdf (dostęp na dzień: 22.05.2017 r.).  

8 Projekt ustawy z dnia 19 maja 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania 
sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych; 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296503/katalog/12421618#12421618 (dostęp na dzień: 22.05.2017 r.).  

9 Por. Z. Kukulski, B. Wojciechowski, Kolizja zasad równości i pewności w prawie podatkowym a klauzula tzw. 
obejścia prawa podatkowego – uwagi krytyczne na tle art. 24 B Ordynacji podatkowej, Palestra 2004, Nr 5-6,  
s. 16-20.  

10 D. Dominik-Ogińska, Nadużycie prawa podatkowego w zakresie VAT w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zarys problemu) [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w 
Polsce optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego, pod red. M. Mὕnnich, A. Zdunek, Lublin 2012, 
s. 160.  

11 Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2015 r., s. 155; https://bip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie-
bezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html (dostęp na dzień: 22.05.2017 r.).  

12 P. Karwat, Obejście prawa podatkowego, Warszawa 2003, s. 36.  
13 M. Kalinowski, Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym. Toruń 2001,  

s. 116. 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Przeciwdzialanie_szarej_strefie_w_Polsce/$FILE/przeciwdzialanie_szarej_strefie_w_polsce.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Przeciwdzialanie_szarej_strefie_w_Polsce/$FILE/przeciwdzialanie_szarej_strefie_w_polsce.pdf
https://bip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie-bezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html
https://bip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie-bezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html
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podatkowym14. 

Organy podatkowe w Polsce, jak i w innych krajach UE coraz lepiej radzą sobie z 

wykrywaniem i zwalczaniem zorganizowanej przestępczości polegającej na wyłudzaniu 

podatku VAT. Korzystając z nowym rozwiązań, które sprawdzane są w różnych krajach 

europejskich.  

 

Mechanizm funkcjonowania karuzeli podatkowej 

Karuzele podatkowe to sieć kliku, kilkunastu (rzadziej kilkudziesięciu czy kilkuset) 

podmiotów, które tworzą pozory legalnych, racjonalnych gospodarczo transakcji 

handlowych, ale ich prawdziwym celem jest wyłudzenie podatku VAT, który na 

wcześniejszym etapie łańcucha nie został zapłacony. 

Mechanizm oszustwa karuzelowego polega na fikcyjnym przepływie towarów 

pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi UE. Brak kontroli granicznych pozbawia 

organy podatkowe możliwości weryfikacji przepływu towaru. Towar przemieszcza się 

fikcyjnie pomiędzy magazynami i tymi samymi podmiotami, które funkcjonują w 

mechanizmie oszustwa. Łańcuch przemieszczania towarów występuje przynajmniej w 

dwóch krajach UE.  

Towary oferowane przez poszczególne podmioty, które są „znikającym podatnikiem” 

czy też „buforem” są tańsze od tych bezpośrednio pochodzących od producentów. Zachęca 

to przedsiębiorców do wymiany handlowej właśnie z tymi podmiotami. Zdarza się również 

tak, że w przypadku przedmiotów takich jak smartfony czy tablety znanych firm ciężko jest 

uzyskać licencje na obrót ich towarami, wobec tego transakcje są możliwe jedynie z 

pośrednikami. 

Schemat karuzeli podatkowej15: 

 

                                                             
14 Por. P. M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, Warszawa 2000, s. 586.  
15 Por. T. Pabiański, W. Śliż, op. cit., s. 21-25, A. Żbikowska, Przestępstwa karuzelowe, czyli wyłudzenia w podatku 

VAT, Edukacja Prawnicza 2009, Nr 6-9, s. 38.  
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I. Firma A - nazywana firmą wiodącą, zarejestrowaną w jednym z krajów 

członkowskich UE 1 dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej do firmy B 

(„znikający podatnik”) zarejestrowanej i będącej w kraju członkowskim UE 2. 

Brak w tym wypadku rozliczenia podatku VAT przez „znikającego podatnika”. 

II. Firma B następnie sprzedaje towar do firmy C („bufora”), ale jedynie na fakturze 

VAT, i następuje formalnie zwolnienie z magazynu towarów, wszystko odbywa 

się w formie elektronicznej. Firma B nalicza podatek VAT na fakturze 

wystawionej dla firmy C, pobiera należność i znika w szybki sposób. 

III. Firma C występuje najczęściej jako pośrednik, aby organy podatkowe nie 

zorientowały się w procederze. Firma C odprzedaje towary na rynku 

wewnętrznym do firmy D („broker”), która odlicza podatek naliczony z tej 

transakcji. Firma D dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy (posiadając 

dokumenty stosuje stawkę 0% zgodnie z art. 42 ustawy VAT) do firmy A w kraju 

członkowskim UE 1. Firma A zwraca się w związku z tą transakcją o zwrot 

podatku VAT w swoim państwie członkowskim UE. 

Wykrycie tych oszustów jest bardzo trudne. Potrzebne jest całościowe prześledzenie 

przepływu towarów przez wszystkie kraje UE. Dla celów kontroli podatkowej podatnicy 

tworzą prawidłową dokumentację podatkową dla potrzeb zwrotu podatku VAT. Proceder 

oszustwa podatkowego angażuje wiele podmiotów, które działają w sposób przemyślany i 

zorganizowany. Większość podmiotów służy jedynie do obsługi karuzeli podatkowej i znika 

zaraz po tym jak wystawi fakturę i nie odprowadzi podatku VAT.  

Działania podejmowane przez kolejne podmioty tworzą ogniwa w przestępczym 

łańcuchu dostaw. Muszą być zsynchronizowane w taki sposób, aby podmiot, który 

występuje o zwrot podatku VAT nie mógł mieć udowodnione przez organy skarbowe 

świadomego uczestniczenia w całej procedurze.  
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Organy kontrolne w celu wykrycia karuzeli podatkowej muszą badać cały łańcuch 

dostaw w celu określenia prawidłowości i racjonalności przebiegu wykazanych w 

dokumentacji transakcji gospodarczych. 

 Jeden z podmiotów w łańcuchu przestępczym nie płaci podatku VAT, jest nim tzw. 

„znikający podatnik”16, nazywany „słupem”, czy też „znikającym handlowcem”. W 

mechanizmie karuzeli podatkowej większość podmiotów nie prowadzi działalności 

gospodarczej. Firmy tworzą fikcję środowiska biznesowego, które prężnie rozwija się, a 

„broker”, który czerpie korzyści ma wszelką dokumentacje potwierdzającą istnienie 

transakcji.  

 Najważniejszą rolę spełnia „znikający podatnik”, który w łańcuchu karuzeli generuje 

faktury VAT. Nie płaci on nigdy podatku VAT i bardzo szybko kończy prowadzenie 

działalności gospodarczej. „Firmy takie rejestrują, zgłaszają rozpoczęcie działalności 

gospodarczej pod określonym adresem, pod którym faktycznie działalność nie jest 

prowadzona, często zmieniają siedziby bez zgłoszenia swych nowych adresów do urzędu 

skarbowego i organu rejestrowego, a osoby wskazane w dokumentach rejestrowanych jako 

upoważnione do reprezentowania firmy są niemożliwe do zlokalizowania”17. 

Podmiot ten wprowadza z UE towar na terytorium kraju i bardzo szybko sprzedaje go 

dalej nawet w ciągu jednego dnia. „Znikające podmioty lub słupy najczęściej wystawiają 

puste faktury (sprzedaż towarów lub usług faktycznie nie występuje), od których nie 

odprowadza się podatku VAT”18.  

Głównymi cechami znikającego podatnika są: 

 nierozliczenie podatku VAT, 

 nie składanie deklaracji VAT lub składa je zerowe, czasem składa deklaracje 

podatkowe, ale nie reguluje zobowiązań podatkowych, 

 oficjalny adres, który często jest adresem wirtualnym albo tylko do 

korespondencji, 

 nie prowadzi działalności gospodarczej i w związku z tym nie zatrudnia 

pracowników, ale tylko przedstawicieli, 

 posiada ograniczone aktywa, w większości zgromadzone tylko na rozpoczęcie 

działalności, 

 najczęściej jest to jednoosobowy zarząd w osobie cudzoziemca, minimalnym 

kapitałem zakładowym, 

 podmioty te często też podszywają się pod podmioty działające od wielu lat na 

rynku. 

„Bufor”19 – to podmiot pośredniczący między „znikającym podatnikiem”, a 

realizującym zysk „brokerem” (często zdarza się, że w łańcuchu występuje wiele buforów 

dla lepszego uprawdopodobnienia transakcji). „Bufor” działa w tym samym państwie co 

„słup”. Odsprzedaje on towar podmiotowi krajowemu, rozlicza on podatek VAT 

                                                             
16 Por. T. Pabiański, W. Śliż, op. cit., s. 24; A. Żbikowska, op. cit., s. 39. 
17 K. Schneider, Zorganizowane oszustwa karuzelowe podatku od towarów i usług (VAT) a kreatywne aspekty 

rachunkowości [w:] Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce pod red. H. Lelusza i R. Burchart, 
Olsztyn 2014, s. 320.  

18 Ibidem.  
19 Por. T. Pabiański, W. Śliż, op. cit., s. 25; A. Żbikowska, op. cit., s. 39. 
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pomniejszając podatek należny o podatek naliczony, który w rzeczywistości nigdy nie 

zostaje zapłacony.  

W przeciwieństwie do „znikającego podatnika” wywiązuje się on z wszelkich 

obowiązków formalnych, składa on deklaracje, stwarza pozory prowadzenia działalności.  

Głównym celem prowadzenia działalności przez „bufory” jest utrudnienie wykrycia 

procederu wyłudzenia podatku VAT. Zadaniem jego jest zatarcie powiązań pomiędzy 

„znikającym podatnikiem”, a podmiotem czerpiącym zyski, czyli „brokerem”.  

Cechami charakterystycznymi przedsiębiorstw pełniejących rolę „bufora” w karuzeli 

podatkowej są m.in.: 

 jednoosobowy zarząd spółki, które działa za pośrednictwem pełnomocnictw, 

 niski kapitał założycielski, 

 rejestracja siedziby w wirtualnym biurze, 

 brak zatrudnienia pracowników, 

 brak aktywów, 

 brak własnych magazynów, a w celu uwiarygodnienia istnienia towaru oraz jego 

przepływu współpraca z centrami logistycznymi, które prowadzą ewidencje 

magazynową i dokonują zwolnień towarów na rzecz kolejnych nabywców, 

 brak styczności z towarem, 

 brak problemów ze zbyciem dużych ilości towarów,  

 szybka odsprzedaż towarów, często w ciągu jednego dnia, 

 niewielka liczba dostawców i odbiorców, 

 brak ubezpieczenia towarów pomimo wysokiej wartości, 

 brak reklamacji i zwrotów towarów. 

Jednocześnie należy podkreślić, iż „bufor” spełnia wszelkie obowiązki dotyczące 

wypełnienia deklaracji, płaci zobowiązania VAT w prawidłowych terminach, przy czym 

podatek VAT do wpłaty jest zwykle bardzo niski w proporcji do obrotu. Księgi również 

prowadzone są w prawidłowy sposób. 

„Broker”20 – jest to podmiot czerpiący zyski, działa w tym samym państwie co 

„znikający podatnik” i „bufor” jest ostatnim ogniwem funkcjonowania łańcucha w kraju. 

Wskazuje on w deklaracji wywóz towarów z kraju w procedurze wewnątrzwspólnotowej 

dostawy towarów z 0% stawką podatku VAT. Transakcja ma również potwierdzenie w 

dokumentacji CRM (dokumenty przewozowe) oraz w dokumentach firm kurierskich. 

Podmiot ten w deklaracji VAT obniża podatek należy o podatek naliczony, który na 

wcześniejszych etapach łańcucha nie został zapłacony. Czerpie on bezpośrednie zyski  

z procederu poprzez obniżenie podatku należnego bądź bezpośrednio występuje o zwrot 

nadwyżki podatku naliczonego.  

Wobec tego można podkreślić, że do charakterystycznych cech podmiotów 

obsługujących karuzelę podatkową należą m.in. jednoosobowy zarząd, brak kontaktu z 

zarządem, brak majątku, wirtualny adres, brak pracowników, brak możliwości 

egzekwowania zobowiązania podatkowego. 

W praktyce występuje również odwrócony łańcuch handlowy. W typowych 

transakcjach karuzeli podatkowej dostawa towarów jest od dużych przedsiębiorców do 

                                                             
20 Por. T. Pabiański, W. Śliż, op. cit., s. 25 i 26; A. Żbikowska, op. cit., s. 39. 
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małych, czyli od producentów poprzez hurtowników, mniejszych pośredników do 

klientów ostatecznych. W odwróconym łańcuchu handlowym występuje od małych do 

dużych.  

 

Wystawianie „pustych” faktur 

Mechanizm karuzeli podatkowej powoduje wyłudzenia podatku VAT. Opiera się to na 

nie wpłacaniu podatku VAT przez „znikających podatników” bądź występowaniu o zwrot 

podatku VAT z budżetu państwa przez „brokerów”.  

Podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z art. 15 ustawy VAT21 są 

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, 

wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, (…), bez względu na cel lub rezultat 

takiej działalności. Natomiast zgodnie z tym przepisem działalność gospodarcza obejmuje 

wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów 

pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących 

wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na 

wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla 

celów zarobkowych.  

  Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają prawo do odliczenia podatku 

VAT po spełnieniu określonych kryteriów. Przede wszystkim muszą być zarejestrowanymi 

podatnikami podatku VAT22, a zakupione towary służą im czynnościom opodatkowanym23. 

Na podstawie art. 86 ustawy VAT „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane 

do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, 

przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”.  

Prawo do odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związane jest z 

główną zasadą podatku VAT – zasadą neutralności. „Polega na tym, że zarejestrowany 

podatnik podatku obrotowego, który wykonuje czynności z prawem do rozliczenia, może 

pomniejszyć podatek należny o naliczony we wcześniejszej fazie obrotu, płacąc tym samym 

jedynie podatek od własnej wartości dodanej24. Ostatecznie podatek dopiero na samym 

końcu powinien być zapłacony przez konsumenta. 

Podstawą do odliczenia podatku VAT jest faktura, która jest dokumentem 

potwierdzającym transakcję – m.in. sprzedaży. W przypadku, gdy faktura nie dokumentuje 

rzeczywistej sprzedaży, nie może ona stanowić podstawy do odliczenia podatku VAT. 

Potwierdza to również liczne orzecznictwo m.in. wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 14 listopada 2011 r.25, w którym sąd wskazał, że „W przypadku, 

gdy podatek wynika jedynie z faktury, która nie dokumentuje faktycznego zdarzenia 

rodzącego obowiązek podatkowy u jej wystawcy - faktura taka nie daje uprawnienia do 

odliczenia wykazanego w niej podatku. Umożliwienie podatnikowi w stosunku do którego 

okoliczności faktyczne wskazują, że miał on lub powinien mieć świadomość otrzymania 
                                                             
21 Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.  
22 Zgodnie z art. 96 ustawy VAT składają zgłoszenie rejestracyjne i stają się czynnymi podatnikami VAT.  
23 Służą do prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.  
24 J. Iwin-Garzyńska, Zasada neutralności podatku od towarów i usług na przykładzie zakupów środków trwałych 

sfinansowanych dotacją z funduszy unijnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, rynki 
finansowe i ubezpieczenia 2011, Nr 33, s. 111. 

25 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2007 r., sygn. akt: I FSK 979/06; dalej NSA. 



S t r o n a  | 90 

 

 

takiej fikcyjnej faktury, skorzystania z prawa do odliczenia z niej podatku naliczonego - 

stanowiłoby nadużycie tego prawa”.  

Faktura, która nie dokumentuje faktycznej sprzedaży między wskazanymi w niej 

podatnikami jest bezskuteczna prawnie, a w związku z tym nie może wywierać żadnych 

skutków zarówno dla sprzedawcy, jak i nabywcy26. Faktura taka, nie może być korygowana 

jakąkolwiek fakturą legalnego obrotu, ponieważ przepis art. 108 ust. 1 ustawy VAT 

przewiduje obowiązek zapłaty podatku z faktury, w której zostanie wykazany podatek 

również w sytuacji, gdy nie dokumentuje żadnej czynności. Przepis art. 108 ustawy VAT 

przewiduje, że „w przypadku, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, 

jest obowiązana do jego zapłaty”. 

Fakturami, o których mowa w art. 108 ustawy VAT, można podzielić na trzy grupy: 

1) faktury dokumentujące czynności zwolnione z podatku,  

2) faktury dokumentujące czynności niepodlegające opodatkowaniu,  

3) faktury niedokumentujące rzeczywistej sprzedaży (tzw. „puste” faktury)27.  

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 11 marca 

2008 r.28 sąd wskazał, że „nawet faktury nie dokumentujące faktycznych transakcji rodzą 

obowiązek zapłaty wykazanego w nich podatku należnego w świetle treści art. 108 ust. 1 

u.p.t.u”29.  

Art. 108 ustawy VAT odnosi się zatem do każdej wystawionej faktury30, nie ważne 

przez kogo została wystawiona czy przez osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, czy jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej czy też osoby 

prawne. Nie ma również znaczenia czy dokumentują one sprzedaż czy też nie. Podatnik, 

który wystawił fakturę jest zobowiązany do odprowadzenia podatku z niej wynikającego. 

 

Podsumowanie  

Przestępstwa karuzel podatkowych wykrywane są w coraz większej ilości przez organy 

podatkowe państw europejskich. Wyłudzenia w podatku VAT obecnie uważane są za jedne 

z najgroźniejszych przestępstw skarbowych zagrażających bezpieczeństwu państwa.  

W literaturze31 podkreśla się, że zachowanie takie jest naganne i niepokojące ze 

względu na celowe działanie podatników zmierzające do wyłudzenia z budżetu państwa 

zwrotu podatku od transakcji, które nie są rzeczywiste i służą obejściu prawa.  

Obecnie polskie jak i europejskie państwa wprowadzają coraz nowsze przepisy 

przeciwdziałające wyłudzeniom podatku VAT. Polska od 2013 roku wprowadza do coraz to 

                                                             
26 Por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2007, sygn. akt: I FSK 979/06, wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2011, sygn. akt: I SA/Bd 118/11, wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2011 r., sygn. akt: III SA/Wa 
3320/10; dalej WSA.  

27 T. Krywan, Komentarz VAT, Wrocław 2014, s. 976.  
28 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 11 marca 2008 r., sygn. akt: I SA/Rz 88/08.  
29 Podobne twierdzenia znajdziemy w innych wyrokach sądów administracyjnych m.in. wyrok Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 3 marca 2009 r., sygn. akt: SA/Po 1489/08; wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 14 lipca 2009 r., sygn. akt: I SA/Bk 233/09, wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 marca 2012, sygn. akt: I SA/Bd 91/12. 

30 T. Michalik, Komentarz VAT, Warszawa 2015, s. 1132. 
31 K. Schneider, Zorganizowane oszustwa karuzelowe…, s. 319-321.  
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nowych obszarów działalności gospodarczej mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse 
charge). Początkowo była to branża stalowa i emisji gazów cieplarnianych, później doszła 

elektronika, a z dniem 1 stycznia 2017 r. dodano również mechanizm ten w usługach 

budowlanych32.  

W Polsce wprowadzono również Jednolity Plik Kontrolny z dniem 1 lipca 2016 r. dla 

części podatników, dla wszystkich będzie obowiązywał z dniem 1 stycznia 2018 r. Ma on 

na celu kontrolę operacji księgowych u podatników i ewentualne wykrywanie na 

wczesnym etapie transakcji tzw. „pustych faktur”. 

Minister Finansów wraz z podległym mu dyrektorami departamentów w ministerstwie 

pracuje również nad kolejnymi zmianami nie tylko w zakresie modelu podzielnej płatności, 

ale również zmian w Ordynacji podatkowej m.in. w postaci przesyłania przez podatników 

za pomocą JPK dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej33, czy też wprowadzone specjalnego systemu STIR – systemu 

teleinformatycznego, którego celem będzie analiza ryzyka wykorzystywania działalności 

banków i spółdzielczych kas oszczędniościowo-kredytowych do celów mających związek z 

wyłudzeniami podatkowymi34.  

 

*** 

TAX CAROUSELS IN TAX ON GOODS AND SERVICES – OPERATING 

MECHANISMS 

Tax carousels have become a part of business activities both in Poland and European 

Union. Thus turning into an almost inevitable threat to each and every entrepreneur 

dedicated, in particular, to such fragile industries as: steel, electronics and/or fuel.  

A tax carousel is a fraud committed in an organized manner; in simple words, it is 

construed as a fictional flow of the goods between two or more UE countries and are 

invoiced as reversed to the origin countries. One can also come across so called carousel 

transactions. That is, the goods are physically transported within a supply chain in order to 

make the trade look accurate and keep appearances. Tax carousels are always involving 

certain people/entities (among others: a missing trader or a buffer). 

This article focuses on the mechanisms existing in the tax carousels, fighting the fraud 

excepted. 

 

Keywords: tax fraud, tax offence, carousel tax. 
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