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USTA WA KARNA SKARBOWA 

z dnia 26 października 1971 r. 

CZĘSC I. 
, 

Przestępstwa wykroczenia skarbowe. 

DziAŁ I. - PRZEPISY OGÓLNE 

Rozdział l. Przestępstwa skarbowe. 

Art. l. Przestępstwem skarbowym jest czyn ' społecznie 

niebezpieczpy, zabroniony przez niniejszą ustawę pod groźbą 
kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzyw~ 

, ny. 

Art. 2. Przepisy art. 1-4, 7, 8, 9 § 1, art. 11-13, 16-
29, 32-35, 37, 39, 40 § 2, art. , 42, 45, 47, 48§ 2i 5, art. 49-
_53, 56-58, 63-65, 67, 69, 71-74, 75 § 1, 2 i 4, art. 76-90, 
91 § l i 3, art. 92, 93 § l, art. 94-103, 105-108, 110-112, 
117-119 oraz 120 § l, 4, 5, 12 i 13 Kodeksu karnego stosuje 
się odpowiednio do przestępstw skarbowych, z tyin że przez 
wyrażenie "sąd" należy rozumieć również inny organ upraw-

_ niony do orzekania w sprawach o przestępstwa skarbowe. 

Art. 3. Niezależnie od przepisów obowiązujących w 
miejscu popełnienia przestępstwa skarbowego i od obywatel
stwa sprawcy, przepisy niniejszej ustawy stosuje się takźe 
do osób, które popelniły przestępstwo skarbowe za granicą. 

Art. 4. Odpowiedzialność karna zachodzi w razie popeł
nienia przestępstwa skarbowego z winy umyślnej, chyba 7.e 
przepis szczególny przewiduje także odpowiedzialność kamą 
w razie popełnienia przestępstwa skarbowego z winy nieu
myślnej . 

Art. 5. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w 
. " dwó~hl alho więcej przepisach niniejszej uSlawy, organ orźe

kający skazuje za jedno przeslępsl wo skarhowe na podsta
wie wszystkich zbiegających się przepisów. W tym wypadku 
wymierza się karę na podstawie przepis-u przewidując.ego ka
Tęnajsll'I'.ow.s.zą, co ' nie sloi Da .;p:rz~zkmizie , orzeczeniu kar 
~tkowych i środków za-bezpieczjłjących na ,p.odslawie-in-
ńych 'zbłeg~jących się przepisów. 

Art. 6. § l. Jeżeli .czyn wyczerpuje znamiona określane 
w przepisach niniejszej ustawy oraz w przepisach 'innej usta·' 
wy karnej, stosuje się każdy z tych przepisóW. 

§ 2. W wypadkach określonych w § 1 w razie skazania 
na kary pozbawienia.lwolności, wykonaniu podlega tylko jed
na z tych kar ,przy czym na poczet kary surowszej zalicza 
się karę łagodniejszą· 

§3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w razi_e skaza
nia w wypadku określonym w § 1 na kary ograniczenia wol
ności, na kary grzywny albo . na karę ograniczenia wolności 
i karę pozbawienia wolności; przy zalicżaniu kary ogranicze
nia wolności .na ' poczet kary pozbawienia wolności stosuje 
się odpowiednio art. 69 Kodeksu karnego. 

§ 4. W wyp.adkach określonych w § 2 i 3 przepis art. 72 
Kodeksu karnego stosuje się odpowiednio. 

Art. 7. § 1. Nie podlega karze, kto popełniwszy prze
stępstwo skarbowe, zawiadomi o tym organ powołany do 
ścigania, ujawni osoby, które z nim wsp.ółdzialały w popeł
nieniu tego przestGpstwa, oraz złoży uszczuploną należność 

państwową w terminie zakreślonym przez organ powołany do 
prowadzenia dochodzenia, a gdy przes'tępstwo nie polega na 
uszczupleniu takiej należności - równowartość przedmiotu 

. przestępstwa, jeżeli podlega on przepadkowi. Za'wiadomienie 
powinno być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu. 

§, 2. Przepisu § 1 nie stosuje się: 
I) jeżeli zawiadomienie zoslało złożone w czasie, kiedy or

gan powołany do ścigania miał już wiadomość o prze
stępstw i e i o okolicznościach jego popełnienia, albo je
żeli zoslało złożone w czasie dokonywania u sprawcy 
kontroli lub przeszukania, 

2) względem tego, kto inną osobę nakłol)il do popełnienia 
czynu zabronionegoo w celu skierowania przeCiwko piej 
poytępowania karnego. 

Ar.L 8. Karami zasadniczymi są: 
. I) ,pozbawienie, wolności,. 

2).- ograniczenie wolności, 
3) grzywna. 

.' 



-. 
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Art. 9. § 1. Je~eli przestępstwo. ~karbQwe .zagrQż<;mejest 
karą pQzbawienia wQlnQści, przy czymdQlna granica zagrQ
żenia nie jest wyższa ' niż 3 miesiące, a wymierzQna za nie 
kara nie byłaby surQwsia Qd rQku PQzbawienia wQlnQśCi, sąd, 
uznając, że skazanie na taką karę riie ' byłQby celQwe, mQże 
o.rzec karę Dgraniczenia wQlnQścL , . 

§ 2. Wymierzając karę ograniczenia wQlnQści za prze
stępstWQ skarbQwe, w związku z którym nastąpiło. uszczuple
nie naleinQści państwQwej, sąd mQże zQbQwiązać sKazanego. 
do. zapłacenia tej należnQści w ~terminie 'DznaCZQnym w wy
rDku. 

Art. 10. Grzywnę ' wymierza się w wysQkQści · co. naj
mniej 500 złQtych, chQciażby przewidziana wielQkrQtllDść nie 
dDsięgała tejkwQty. 

-Art. 11. § 1. Jeżeli wymiar grzywny jest przewidziany 
w w.ielQkrQtnQści kWQty należnQści państwQwej narażonej na 
uszczuplenie, za kWDtę tę przyjmuje się różnicę między kWD
tą należną a kWQtą przypadającą do. uiszczenia według ze- ' 
znania lub zgłQszenia strQny. 

§ 2. Jeżeli PQd~tawą wymiaru grzywny jest wartość 
przedmiDtu przeslępstwa skarbQwegD, wartQść tę Dznacza się 

według ceny ustalQnej na PQdstawie DbQwiązujących cenni~ 
. ków z uwzględnieniem stDpnia zużycia, a w braku ,cenni
ków - na pQdstawie dokQnanegQ Qszaco.wania. CD do. ceny 
ro.zstrzyga <;:hwiIa PQpełnienia przestępstwa, ił gdy jej nie 
mo.żna ustalić - chwila ujawnienia przestępstwa skarbQwegD. 

§ 3. Jeżeli nie mQżna o.kreślić dQkładnie kWQty należ
no.ki pańStwDwej narażQnej na uszczuplenie lub warto.ści 
przedmiQtu przestępstwa skarbQwegQ, stanQwiących PQdstawę 
wymiaru grzywny, należy ją Qznaczyć w przybliżeniu. 

.' . 
Art. 12 . . Artykuł 11 . stQsufe się QdpQwiedniQ w wypad

kach, gdy wysQkQŚĆ należnQści " państwQwej narażQnej ' na' 
uszczuplenie lub wartQść przedmiQtu przestępstwa ma wpływ 
na kwalifikację prawną czynu. W razie narażenia na uszczu
plenie PQdatku przy ustalaniu kwalifikacji prawnej' czynu 
nie dQlicza się prDcentQwych pQdwy±ek stawek ' stQsQwanych 
z PQWQdu nieprQwadzenia ' lub nieprawidłQwegQ. prQwadzenia 
ksiąg albo. z pOWQdu prQWadzenia' działalnQści PQdlegającej 

o.PQdatkQwaniu bez upr,awnienia lub niezgQdnie z PQsiadanym 
uprawnieniem. 

Art. 13. Karami dQdatkQwymi są: 

l) pQzbawienie praw publicznych, 
2) zakaz zajmowania QkreślQnych stanQwisk, wykQnywania 

o.kreślo.negQ zawQdu lub prQwadzenia o.kreślQnej dzia
łalno.ści, 

3) ko.nfiskata mienia, 
4) p~zepadek rzeczy, 

5) po.danie wyro.ku sądu do publicznej wiadDmo.ści w szcze
gólny spDsób. ' 

Art. 14. § L Sąd mQże Orzec pDzbawienie praw publicz
nych, jak również żakaz zajmowania ókreślo.nych stanowisk, 
wykDnywania o.kreślQnego zawodu lub prQwadzenia o.kreślo
nej działalności w razie skaząnia sprawcy na karę PQzbawie
nia wo.lno.ści. 

§ 2. Kary wymi~nio.ne w § 1 wymierza się w latac.h na 
okres o.d ro.ku do lat 10. 

Art. 15. KODłiskat~ całości lub cz~ści mienia spra~cy 
oraz przepadek r~eczy, stano.wiących ' przedmio.t przestępstwa 
5kęr~owego. m?żna o.rzecw wypadkach o.kreślo.nych w ni-
niejszej ustawie. ' . 

Art. 16. § 1. Przepadek ~~ec,ZY stan~wi4cych . pr~~dmjot 
przestępstwa skarbowego. o.bejmuje przepadek przedmiotów 
pocho.dZ4cych bezPo.średnio lub pośrednio ' zptzest~~fwa; ' Jak 

również przepadek ' narzędzi )ub in'nychprzedmiDtów, które 
słuiyły lub byłyprzezńatzb~e do PQpełnienia ' ~rzestęI:>stwa. 

§ 2. Przepadek rzeczy stanQwiących przedmiQt przestęp
stwa skarbQwegQ Qbejmuje ponadto. opakQwania Qraz wszyst
ko. tó, co. z przedmiQtem " przestępstwa bylQ ' połączDne, chQć
by nawet nie stanQwiłQ jego. części składQwej, jak również 
śrQdek przewQzQwy, pIzysPQsQbiQny do. przewQzu przedmio.-
tów przestępstwa. -' 

§ 3. Przepadek Qbejmuje także drQgQwy środek przewD"
ZQwy, gdy przedmiQt przestępstwa był w nim ukryty w 
miejscu nie ' przeznaczQnym do. umieszcza~ia , przewDżQnych 

rzeczy. '" 
Art. 17. § 1. Rzeczy stanQwiące przedmiQt przestępstwa 

skarbQwegQ PQdlegają przepadkQwi, chQciażby nie były 
, własno.ścią sprawcy. ' 

I ' 
.§ 2. Przepadku rzeczy stanQwiącej przedmiQt przest~p-

stwa skarbQwegQ nie Qrzeka się, jeżeli jest o.na własnQścią 

DSQby , trzeciej, a sprawca uzyskał ją Vi drQdzeprzestępstwa. 

§ 3. Przepadku r:ieczy s.tanQwiącej przedmiQt pr~estęp
stwa skarbQwegQ mQżna nie o.rzekać, jeżeli jest Qna własno.ś
cią jednQstki spółdzielczej albo Qrganizacji spDłecznej lub 
zawo.dQwej . 

§ 4. Przepadku drQgQwegQ śrQdka przewQzQwegQ o.kreś

lQnegQ wart. 16 § 3 lub rzeczy PQłączQnej z pr'zedmio.tem 
przestępstwa (art. 16 § 2) nie Qrzeka się, jeżeli wartQŚĆ śrQd
ka przewQzQwegQ lub rzeczy PQłączQnej znacznie przewyższa ,
wartQść przedmiQtu przestępstwa. 

Art. 18. Jeżeli sPQłeczne niebezpieczeństwo. czynu jest 
znikQme, a także w razie warunKQwegQ umQrzenia PQstęPQ
wania albo. stwierdzenia, że ~achQdzi QkQlicznQść wyłączająca 
ukaranie sprawcy czynu zabrQniQnegQ, jak również w innych 
wypadkach wskazanych w ustawie, mQżna zastQsQwać prze
padek rzeczytytulem śrQdka zabezpiecZającego.. 

Art. 19. § 1. OSQba trzecia mQże dochQdzić w drodze 
PQstępQwania QkreślQnegD w niniejszej ustawie SWQich rosz
czeń do. przedmiDtów przestępstwa skarbQwegQ PQdlegających' 
pr~epadkowi (interwencja). ' 
, § 2. W razie prąwomQcnegQ or} eczenia przepadku przed-' 
miQtu przestępstwa, CD ' do. którego. QSQba . trzecia nie zgłQsiła 
interwencji we ~łaściwym czasie bez własnej wIny, odpo
wiedzialnQść Skarbu Państwa Dcenia si'ę według przepisów 
Q bezPQdstawI!ym wzbQgaceniu. 

§ 3. RQszczenie ' z tytl:lłu bezPo.dstawnegQ wzbQgacenia 
gaśnie, jeżeli PQwodztwa nie wytQczono. w ciągu 3 miesięcy, 

, licząc Qd dnia, w którym PQwód dQwiedział się Q prawDmoc
nym o.rzeczeniu o przepadku, nie póżniej jednak niż przed 
upływem lat 2 od prawQmo.cnQści tego. Qrzeczenia. 

Art. 20. § .1. W razie niemożno.ści o.rzeczenia przepadku 
przedmio.tu przestępstwa mQżna o.rzec ściągnięcie o.d skaza
nego równowarto.ści przedmio.tu. 

.§ 2 Jeżeli równowarto.ścinie można określić dQkła!1nie, 

o.znacza się ją w przybliżeniu. 
§ 3. Jeżeli w po.pełnieniu przestępstwa brało. udzialkił

ka o.sób, odpowiadają one so.lidarnie za równowartość przed- -
miotu przestępst\Va. 

Art. 21. § 1. Orzeczenie zapadłe w postępowaniu kar
nym skarbowym nie zwalnia od o.bowiązku uiszczenia należ-. r

no.ści . państwowej. 

§ 2. W razie 'o.rzeczenia przepadku przedmiotu 'przestęp

stwa skarbowego. lub jego równowartości gaśnie ,obowiązeK 
uiszczeni~ należności}>4ństwowejdotyczącejtego przedmiotu_, 

,', Al~: 22. ' Do' pubtiCin:ej w1adómoścl :w z.akładzle pracy, w 
cżasoj>iśmie lub w hi!lY stosowny sposób może być podany' 



X:;zIennlkUstaw Nr 28 ;....; 275 = Poz. 260 

tylk9 wyrok sądu, jeżeli sąd uzna to za celowe, w szczegól- czas trwania zastępczych kar pozbawienia wolności zamiast 
,noś.ci ~e względu, na społeczne oddziaływanie kary. kar grzywny wymierzonych za kilka przestępstw skarbowych 

Art. 23. Stosując nadzwyczajne złagodzenie kary, organ nie może przekroczyć lat 3. 
:orzekający może również: § 3. W razie skazania za zbiegające się przestępstwa na 
.1) Wymierzyć griywnę zamiast kary pozbawienia wolności kary pozbawienia wolności i grzywny lui> ograniczenia wol-

i grzywny, ności i grzywny wymierza się za przestępstwa skarbowe karę 
2) wymierzyć zastępczą karę pozbawienia wolności w wy- łączną tylko co do kar pozbawienia wolności i ograniczenia 

miarze niższym od przypadającego według równoważni- wolności. 
ka ustawowego, Art. 29. Zawieszając wykonanie kary pozbawienia wol-

3) poprzestać naorzeczeIiiu kary dodatkowej przepadku ności orzeczonej za przestępstwo skarbowe, w związku z któ
rzeczy, jeżeli zachodzą warunki jej orzeczenia i jeżeli rym nastąpiło uszczuplenie należności państwowej, sąd ' na
zostan'ą w len sposób osiągnięte cele kary. ' kłada na skazanego obowiązek zapłacenia tej n~leżnoś~ i . w 
Art. 24. § 1. Sąd stosuje nadzwyczajne zaostrzenie ka- terminie oznaczonym w wyroku. Jeżeli skazany uchyla się w 

. 'ty w Wypadku, gdy sprawca, skazany za umyślne przestęp- okresie próby od wykonania obowiązku zapłacenia uszczup
stwo na karę pozbawienia wolności lub ogr.aniczenia wolności lonej naleiności państwowej w oznaczonym terminie, sąd za
na czas nie krótszy niż 6 mieSięcy albo na grzywnę nie niż- rządza wykonanie zawieszonej kary. 
szą od 10.000 złotycp, w ciągu 5 lat pó odbyciu co najmniej Art. 30. VI razie warunkowego przedterminowego zwol~ 
6 miesięcy pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności nienia skazafl€go na karę pozbawienia wolnośCi za przeslęp
albo po uiśzczeniu nie mniej niż 5.000 złotych grzywny po- stwoskarbowe przepis art. 29 stosuje się odpowiednio. 
pelnia umyślne przestępstwo skarbowe tego ' samego rodzaju. Art. 31. § 1. Xaralność przestępstwa polegającego na 

§ 2-. Za wykonanie kary grzywny nie uważa się uiszcze- narażeniu na uszczuplenie podatku lub innej należności pań-
nia grzywny w drodze dobrowolnego poddania się karze. stwowej ustaje także wówczas, gdy ' nastąpiło przedawnienie 

Art. 25. § 1. Sąd stosuje również nadzwyczajne zaostrze- wymiaru 'tej należności. 
nie ,kary, jeżeli: '. ;§ 2. Jeżeli przestępstwo polega na naruszeniu przepisów 

l) sprawca ' przestępstwa skarbowego popełnia czyn , działa- w zakresie podatku rub innej należności p,aństwowej, bieg 
jąc w grupie przestępczej, przedawnienra' rozpoczyna się z koflCem roku, w którym po-

2) sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa skar- wstał · obowiązek podatkowy lub obowiązek uiszczenia innej 
' bowego stałe żródło dochodu, . należności , państwowej. 

3) sprawca popełnia umyślne przestępstwo skarbowe, a Art. 32. § 1. Za grzywnę wymierzoną sprawcy l koszty 
,wartość przedmiotu przestępstwa przekracza 100.000 zło- postępowania można uczynić w całości ll!b w części posiłko
tych, albo jeżeli sprawca przez umyślne przestępstwo wo odpowiedzialną osobę fizyczną lub pr:awną, zrzeszenie lub 
skarbowe powoduje uszczuplenie ' należności państwowej organizację, chociażby nie mającą osobowości prawnej, je-
w wysokości przekraczającej 100.000 złotych. żeli sprawcą czynu jest zastępca tej 050])'y, zrzeszenia lub 
§ 2. Przepisu § 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli w związku organizacji, załatwiający jej sprawy jako pełnomocnik, za-

z przestępstwem skarbowym nastąpiło uszczuplenie podatku, rządca, pracownik lub w jakimkolwiek innym charakterze, 
a podatek, 'Jdórego uszczuplenie dotycźy, został w całości za- a osoba, zrzeszenie lub organizacja zastąpiona odniosła lub 
płacony przed zamknięciem przewodu sądowego w pierwszej mogła odnieść z przestępstwa skarbowego jakąkolwiek ko-
instancji. ' rzyść majątkową. . 

Art. 26. § 1. Nadzwyczajne za{)strzenie kary polega na: ,§ 2. Odpowiedzialności posiłkowej .nie stosuje się wobec 
1) ,wymierzeniu kary pozbawienia wolności do lat 5 zamiast instytucji państwowych. 

przewidzi'anej za przestępstwo skarbowe łagodniejszej Art. 33. § 1. W razie nałożenia odpowiedzialności posil .. 
kary pozbawienia wolności, co nie wył~za wymierzenia , kowej przy wymiarze grzywny uwzględnia się również sto
grzywny przewidzia.nej obok kary pozbawienia wolności, sunki majątkowe I i dochody osoby odpowiedzialnej posil .. 

2) wymierzeniu kary pozbawienia wolności do lat .3 lub kowo. 
• kary ograniczenia wolności, jeżeli czyn jest zagrożony 

tylko karą grzywny, co nie wyłącza także wymierzenia § 2. Jeżeli odpowiedzialność posiŁkową nałożono na kil-
ka osób, odpowiadają one solidarnie, ' chyba że że względu 

grzywny przewidzianej za ten czyn. na okoliczności sprawy organ orzekający . określi zakres od~ 
!§2. W wypadkach określonych wart. 25 § 1 pkt -2 i 3 powiedżialności każdej z tych osób. 

sąd ' może orzec konfiskatę mienia skazanego w ,całości lub § 3. Odpowiedzialność posiłkowa nie ustaje , W ra~ie, 
:w ' części. '. śmierci sprawcy po uprawomocnIeniu się or~eczenia.'·. ' 
. Art. 27. Jeżeli sprawca skazany :za przestępstwo umyśl- j§ 4. Odpowiędzialność posiłkoWil nie obciąża spadku. 
ne na karę pozbawienia wolności ' popełnia w ciągu 5 lat po . , , 
odbyciu , co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo Art. 34. § 1. Grzywnę i koszty post.ępowania ściąga się 
skarbowe tego .samego rodzaju; sąd może orzec nadzór od .. osoby posiłkowo odpowiedzialnej, .gdy · od . skazą,nego 
ochronny. ściągnąć ich, nie można. , 

Art. 28. § 1. Jeżeli 'sprawCa popełnił dwa lub ' , więcej § 2~ Jeżeli od skazanego ściągnięto część gr,zywny luo _ _ _ 
przestępstw skarbowych zanim zapadł pierwsży i.vyrok, ch 0- kosztów postępową.nia, odpowiedzialność ;,posiłkowa rozciąga 
ciażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych prze- się tylko na nie uiszczoną część kwot należnych z teg!) ,ty~ 
stępstw i wymierzono za nie kary zasadnicze pozbawienia tułu. -
wolności lub ograniczenia wolności, sąd orzeka karę łączną. " §~, ~eżeli odos~by posiłkowopd,P9~iE~d,z i.illIlęjściąg-
biorąę za podstawę kary z ospbna wymierzone za zbiegające nięto część grzywny, skazanemu wymierza się , zastępczą- karę 
się przestępstwa. ' , ,,' pozbawienia wolności tylko żamlasłnie uiązc):pn2ej ' s.zę$cf 

' .§ , 2: ·f.W, rilzie ,: skazania za '. zbiegające · się .. przestępstwa ', na ' -' w:zy,~!1J: , " " " " ': ' '>' ;:,, -;" .. " , , ;, ' ' .' 

kary grzywny n~e orzeka się ,kary. .łącznęl grzywny ani ~ary ' .:·§4: :·:W st<isunku ą"oósoby,, "oclPowledzialIiej ' posHkqw,c:> 
łącznejcocfo" zaśtępczych kar, pozb:awięniawolilo~ci .. 'hcZAY nh~ sibsują'$~ę karY ' zilstępC.ż:ej. , ~ ' , , ', " - " 

~ ' . _.' - . . • y .. ',-, ",- '. . ,". : " .• ,' ; • "" I ..... - .. . . - ~ .- .. -ł ""; . .. . . ,- . ' .' ~~. ' : 

:', 
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Rozdział 2. Wykrocrenła 'sk,arbowe. 

Art. 35. Wykroczeriiem skarbowym jest czyn społecznie 
niebezpieczny, zabroniony przez niniejszą ustawę pod grożbą 
kary pieniężnej} , 

./ - . 

Art. 36. Przepisy art. 1-4, 7, 9 § 1, art. 11 § 1, art. 1'2 
§ 1, art. 13 § 1, art. 16-19, 20 § 1, art. 22 § 1 i 2, art. 23 § 1 
i 3, art. 24 § l i 2, art. 25, 26, 50-53, 83 § 3, art. 85-87, 108, 
110 i 112 oraz 120 § 1, 5, 12 i 13 Kodeksu karnego, jak rów
nież art. 3, 5, fi § 1, art. 7, 11, 12, 16 § 'I i 2, art.17-21, 28 , 
§ 2 i art. 31 I:liniejszej ustawy ' stosuje się odpowiednIo d,o 
wykroczeń skarbowych, z tym ' że przez wyrażen'ie "sąd" 

' należy rozumieć organ uprawniony do orzekania w spr~wach 
10 wykroczenia skarbowe, a przez wyrażenie "grzywna" -
karę pienIężną. ' 

Art. 37. Odpowiedzialność za ' wykroczenia popełnione 

za granicą zachodzi ,tylko wtedy, gdy' przepis szczególny ta
ką odpowiedzialność przewiduje. 

'../ Art. 3~~ , Odpowiedzialnoś,ć zac;hodżi w. raz~e po~ełnie?ia 
, ' wykroczema s~arbowego bądz z wmy umyslneJ, bądz z wmy 
nieumyślnej/ chyba że przepis szczególny stanowi inaczej: 

Art. 39. Podżegacz i pomocnik pon9szą odpowiedzialność 
tylko wtedy, gdy wykroczenie skarbowe zostało dokonan€. 

Art. 40. Odpowiedzialność za usiłowanie wykroczenia 
skarbowego zachodzi tylkO wtedy, gdy przepis szczególny 
taką odpowiedzialnoś'ć przewiduje. 

Art. 41, Karą zasadniczą jest kara ' pieniężna. Ka:rę pie
niężną wymierza się w ' wysokości od 100 złotych do 
5.000 złotych. ·' , 

Art. 42. § 1. Wymierzając karę piemęzną pówyżej 

', '1.000 , złotych można orzec na wypadek jej nie uiszczenia za
stępczą karę po;zbawienl'awolności, ' przyjmując jeden dzień 
pozbawienia wolności za równQważny karze pieniężnej od 
'50, złotych do 150 złotych. / 

, § 2. Kara zastępcza nie mOże przekroczyć 2 miesięcy, 
a łączny czas trwania kar zastępczych - 3 miesięcy pozba
wienia wolności. Karę zastępczą wymierza się w miesiącach 
i dniach. 

Art. 43. § 1. Karą ' dodatkową jest przepadek rzeczy. 
Rzecz objęta przepadkiem przechodzi na rzecz Skarbu Pań
stwa ż chwilą uprawomocnienia się orzeczenia . . 

§ 2. Kar~ dodatkową można orzec, jeżeli jest ona prze-
widziana w przepisie szczególnym. ' 

Art. 44~ W wypadkach zasługujących na szczególne 
uwzględnienie można poprzestać na orzeczeniu kary dodatko
:wej przepadku rzeczy, jeżeli zachodzą warunki jej or~eczenia 
i jeżeli żostan'ą w ten sposób osiągnięte cele kary. 

Art. 45. § l : Karalność wykroczenia skaroowego ustaje, 
jeżeli Qd jego , pojlehtienia up!ynął rok. 

§, 2: Jeżeli w okresie przewidzianym w § 1 wszczęto po~ 
stępowanie, karalność Wykroczenia ' skarbowego ustaje z upły
wem lat 2 od jego p,opełnienia; 

§ 3. Nie móżna wykonać kary; jeżeli od dnia ' uprawo
mocnienia się o~zeczenia :upłyn1ły 2 lata. 

... . ' 'Art. 46: 'Zatarcie' 'skazania następuje z' mocy" prawa 
'z' upływem laŁ 2 ~Ód wykonania, darowania lub przedawriieni1ł 
' kary. 

.;: DZIAŁ II. -PRZEPISY SZCZEqOŁOWE ' 
: II . . , . 

Rozdział 1. Przestępstwa i wykroczenia dewizowe. 
.,.: . '~,.,.>.'.' - , ,', . 

Art. .41. § 1 :, Któbe.z>WY~!lga~~g(Ue?i~olE;nia ·Iub,·,w.br~w 
lego warunkom ' kupuje" l ~l:~ " spr,:z,edaje .ż'a~r~Pisl-Pe~ 'ArQ~ki 

płatnicze albo złoto lub platynę w postaci nie stanowiącej 
wyrobu użytkowegó, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywny,
do 500.000 złotych. 
!§ 2. ' Jeżeli wartość przedmiotu kupna lub sprzedaży nie ' 

przekracza 5.000 złotych, sprawc~ , 
podlega karze grzywny do 50.000 złotych. 
§ 3. Jeżeli sprawea czynu określońego w § 1 lub '2 dzia

ła nieumyślnie, 

podlega karze grzywny d~ 25:000 złotyc.~ .. 
§ 4. ~ Jeżeli wartość przedmiotu kupna 'lub' sprzed.aży nie , 

przekracza 500. złotych, sprawca ' " 
,podlega karze pieniężnej. 

, Art. 48. § 1. Kto, będąc krajowcem dewizowym, bez 
wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom zawiera 
z cudzoziemcem dewiźowym umowę kupna albo sprzedaży 
rzeczy 'ruchomych lub nieruchomych albo umowę o odpłatne 
świadczenie usług, zobowiązującą strony albo jedną z nich 
do wykonania swiaącień w całości lub w części za granicą, 

podlega karze pozbawienia wolności do tat 5 lub grzyw
ny do 500.00G złotych albo obu tym karom- łącznie. 

§ 2. Tej ' samej karze podlega cudzoziemiec' dewizowy, 
który bez wymagimego zezwolenia lub wbrew ,jego 'waru n': 
kom w czasie pobytu w Polsce zawiera z krajowcem dewi-
zowym umowę określoną w § 1. ' 

§ 3. Jeżeli wartość rzeczy lub usług stanowiących przed
miot , umowy nie przekracza 5,000 złotych, sprawca 

podlega karze grzywny do 50.000 złotych: 
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub '2 działa 

ieumyślnie, 

podlega karze grzywny dą 25.000 złotych. 
, / ' 

I§ 5. Karom przewidz'ianym W § 1, 3 i 4 podlega krajo
wiec dewlzowy także .wtedy, gdy w czasie pobytu za gra
niCą, bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego wanin
kom, zawier,a umowę , kupna od cudzoziemca dewizowego 
rzec--zy albo umowę a. odpłatne świadczenie przez cudzoziem
ca dewizowego usług, zobowiązującą strony do wykonania 
świadczeń w całości w kraju. , ' " 

Art. 49. § 1. Kto, będąc krajowcem dewizowym, .. bez 
wymaganęgo zezwoJenia lub wbrew jego warunkom , zawi~ra 
w kraju z cudzoziemcem dęwizowym przebywającym w Pol
sce umowę k~a rzeczy ruchomych lub nieruchomych pó
si~danych przez cudzoziemca dewizowego W' Polsce - albo 
umowę o odpłatne świadczenie przez cudzoziemca dewizo~ , 
wego usług, zobowiązującą strony ' do Wykonania ich świad-' 
czeń w całości w kraju, , 

podlega karze grzywny do 50.000 złotych: 

§ 2. Tej samej karze podlega cudzoziemiec dewizowy, 
który bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warun
kom w czasie pobytu w Polsce zawięra Z krajowcem dewizo- ' 
wym umowę sprzedaży lub umowę o v świadczeI1ie usług, 
określoną w § 1. ' 

§ 3. Jeżeli sprawca ~zynu. określonego w § 1 lub 2 działa 
nieumyslnie, 

podlega karzę grzywny do 10.GOg złotych: 

§ 4. Jeżeli wartość rzeczy lub usług stanowiących przed. 
mioty umowy nie przekracza 1.000 zloty ch, sprawca _ 

podlega karze pienię~ej . 

Mt. 50. § 1. Kto w stosunkach Pliędzy krajowcem -de
wjzowym a cudzoziem,.cemdewizowym, .bez wymaganego ze
zwolenia llib wbrew jego warunkom, udzieliI pożyczki pie
}łi.ężl1~j, P?,~~S~~E{ ptzyjlll!lj~ ll,lb za jej spłatę ; udziel\ł poręki;, 
, , . podlega karze pozbawienia , :V(olności do lat '2 lub grzyw

ny do 200.0DQ , złolyc,h , al~i); obu tYm karom, łączni~. _ 



/' 

/' ;;:;:; ' 277 - Poz. ' 260 
--------------------------------~------------~ 

. '§ 2. Jeżeli pożyczka nie przekracza 5.QOO złotych lub 
I:ównowartości tej kwoty, sprawca 

podlega karże grzywny do 50.000 złotych. 

, i§ 3.' Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 dzia-
ła nieumyślnie, 

,podlega karze grzywny do 25.000 złotych. 
Art. 51. § 1. Kto, będąc krajowcem dewizowym, bez 

wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom dokonuje 
w kraju wpłaty, wypłaty, przekazu lub przelewu pieniężnego 
na zlecenie cudzoziemca dewizowego albo chociażby bez zle
cenia c;lokonuje tich czynności na rzecz cudzoziemca dewi
zowego, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywny 
do 1.000.000 złotych. . 

§ 2. Jeżeli wpłata, wypłata, przekllz lub przelew nie 
przekracza 5.600 ,złotych, sprawca 
, podlega 'karze grzywny do 50.000 złotych. 

§ 3. Jeżeli , sprawca czynu określonego w § lub 2 dzia
ła nieumyślnie, 

podlega karze grzywny do 25.000 złotych. 
Art. 52. § I. Kto bez wymaganego zezwolenia wywozi 

, ,za granic~ pieniądze polskie lub inne krajowe środki płatni

cze albo emitowane lub wystawione w kraju papiery wartoś
ciowe, świadectwa udziałowe i książeczki oszczędnościowe, 

podlega, karze grzywny do 300.000 złotych. 
t§ i. Jeżeli sprawca dziala nieumyślnie; 
podlega karze grzywny do 25.000 złoty'ch. 

§ 3. Je~eli wartość przedmiotu wywozu nie przekracza 
l.000 zł9tych, sprawca 

podlega karze pieniężnej. 
Art. , 53. § 1. Kto, będąc krajowcem dewizowym, wbrew 

warunkom zezwolenia na wywóz pieniędzy polskich wydat
kuje lub chociażby nieumyślnie pozostawia je za granicą, 

podlega karze grzywny do 25.000 złotych. . 
§ 2. Jeżeli wydatkowana lub pozostawiona za granicą' 

, kwota nie przekracza 1.000 złotych, sprawca 
podlega karze pieniężnej. 
Art. 54. § 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wywozi 

za granicę zagraniczne środki płatni'cze al bo złoto lubpla· 
tynę 'tJ , postaci nie stanowiącej wyrobu użytkowego, 

p odlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywny 
do 500 .000·złotych. 

,. § 2. Jeżeli wartość przedmiotu wywozu nie przekracza 
5.000 złotych, sprawca 

podlega karze grzywn'y do 50.000 złotych. 
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa 

nieumyślnie, 

podlega karze grzywny do 25.000 złotych. 
,§ 4. Jeżeli wartość przedmiotu wywozu nie przekracza 

500 , złotych, sprawca 
podlega karze pieniężnej. 
Art. 55. § t. Kto bez wymaganego zezwolenia wywozi 

za granicę emitowJlne. lub wyiitawione za granicą papiery 
wartościowe, świadectwa ' udziałowe" książeczki wkładkowe 

, lub oszczędnościowe, 
podlega karze grzywny do 300.000 złotych. 
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 
podlega karze grzywny do 25.006 złotych. 
§ 3. Jeżeli wartość przedmiotu wywozu nie przekracza 

1.000 ' złotych sprawca 
podlega karze pieniężnej. 
Art. 56. § l. Kto bez wymaganego zezwolenia przywozi 

z zagranicy pieniądze polskie, 
podlega karze grzywny do 25.000 złotych. 

,§ 2. Tej samej karze podlega, kto ' bez wymaganego ze
zwolenia przywozi pieniądze polskie lub inne 'wartości dewi
zowe w małym ruchu granicznym. 

§ 3. Jeżeli sprawca dział'a nieumyślriie albo jeżeli przy
wożone pieniądze polskie lub inne wartości dewizowe nie 
przekraczają ' 500 ' złotych lub równowartości tej kwoty, 
sprawca 

podlega karze pieniężnej. 

Art. 57. Kto, przekraczając granicę Polskiej Rzeczypo
spolitej Ludowej, nie zgłasza lub na żądanie nie przedstawia 
granicznym organom kontroli dewizowej pOl)iadanych war
tości dewizowych, 

' podlega karze pieniężnej. 

Art. 58. § 1. Kto wydatkuje otrzymane na" cele podró
ży zagraniczne środki płatnicze z naruszeniem przepisów lub 
wb, ew warunkom zezwolenia, ' " , 

podlega karze grzywny od 3- do lO-krotnej , niewłaściwie 
wydatkowanej kwoty zagranicznych środków platni'czych, 
przeliczonej na złote według kursu obowiązującego w 
dniu otrzymania zagranic::znych środków płatniczych. 
§ 2. Jeielisprawca działa nie umyŚlnie, : ' 
podlega karze pieniężnej. 
§ 3. Kto wbrew obowiązkowi przewidzianemu w przepi

sach lub w warunkach , zezwolenia nie rozlicza się z ' zagra
nicznych środków płatniczych przeznaczonych na cele po-
dróży zagranicznej, ' , 

podlega karze pieniężnej. 
Art. 59. § 1. Kto bez wymaganego zezwolenia lub 

wbrew jego warunkom nabywa lub zbywa dokumenty upraw
niające do korzystania z usług przewozu osób lub rzeczy na 
trasach zagranicznych, 

podlega karze pieniężnej. 
§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § l zbywa ta

kie do'kumenty za granicą w celu osiągnięcia korzyści ma-
jątkowej, ' ' 

podlega karze grzywny do 25.000 złotych. 
Art. 60. § 1. Kto bez wymaganego zezwolenia lub 

wbrew jego warunkom dokonuje' czynności obrotu wartościa
mi dewizowymi innych niż określone wart. 47-56, 58 § 1 
i 2 lub wart. 59, 

podlega karze pozbawienia wolności do roku lub grzyw
ny do 100000 złotych albo obu tym karom łąqnie. " 
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, ' 
podlega karze grzywny do 25.000 złotych. 
§ 3. Jeżeli wartość przedmiotu obrotu nie przekracza 

2.500 złotych , sprawca 
podlega karze pieniężnej . 

Art. 61.§ 1. Kto wbrew obowiązkowi przewidzianemu 
w przepisach dewb::owych nie odprzedaje bank'owi posiadają
cemu uprawnienia dewizowe zagranicznych środków płatni

czych, 
,podlega karze grzywny do 25.000 złotych. 
§ ,2. Jeżeli sprawca cIziala nieumyślnie, 
podlega karze pieniężnej. 
Art. 62. § 1. ' Kto wbrew obowiązkowi 'przewidzianemu 

w przepisach dewizowych nie pobiera należności piemęznej 

od zagranicy lub pohiera należność ż pominięciem banku po
siadająrego uprawnienIa dewizowe, 

podlega karze grzywny do 100.000 złotych, a jeżeli na
leżność nie przekracza 2.500 złotych - karze , grzywny 
do 10.000 zlotych. 
§ 2. Tym samym :karom podlega. kto bez wymaganego 

zezwolenia lub wbrew jego warun,lwm pohiera należność pie
niężną od zagranicy w walucie polskiej ałbo na jej zaspoko
jenie przyjmuje rzeczy lub usługi. 
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§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego vi § ' 1 'lub 2 dzia-
la nie umyślnie, . . 

podlega karze pieniężnej. 
§ 4. Kto wbrew obowiązkowi przewidzianemu w przepi

sach dewizowych pobiera należność pieniężną od zagranicy 
.z nieuzasadnionir zwłoką, . 

podlega .karze 'pieniężnej . 

Art. 63. Kto, chociażby nieumyślnie, bez wymag'anegó 
zezwolenia dokonuje ~atności wob;c ,zagranicy pqed ter

, minempła{ności lub z pOll!fnię~iem banku posiadającego 
uprawnienia .dewizowe, . , 

podlega karze grzywny do 25.000 złotych. 
Art. 64. § 1. Kto ' wbrew obowiązkowi przewidzianemu 

. w przepisach dewizowych, chociażby niellmyślnie, nie zgła
sza mienia posiadanego za granicą 11Ibnależności pienięż-
nych od zagranicy, . 

podlega karze grz,ywn.y . do 25.000 złotych. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ' obowiązkowi 

przewidzianemu w przepisach dewizowych, chociażby nieu
myślnie, nie zgłasza zobowiążań pieniężnych wobec zagrąnicy_ 
albo pozostającego ' w jego posiadaniu lub zarządzie mienia 
cudzoziemca dewizowego. 

§ 3. Kto wbrew obowiązkowi przewidzianemu w przepi
~ach dewizowych nie zgłasza wygaśnięcia zgłoszonych praw 
majątkowych; należnoś,ci lub zobowiązań określonych w § 1 
12, 

podlegcLkarze pieniężnej. 
Art. 65. § 1. Kto, będąc krajowcem dewizowym, chociaż

by nieumyślnie, bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego 
warunkom dysponuje mieniem posiadanym za granicą, jeżeli 
czyn nie stanQwi obrotu wartościami dewizowymi, 

podlega karze grzywny do 25.000 złotych. 
ł 2. Jeżeli wartość mien'ia nie przekracza 2;500 złotych, 

sprawca 
podlega karze pieniężnej. 
Art. 66. § 1. Kto, chociażby nieurnyślnie, bez wymaga

nego zezwolenia lub wbrew jego warunkom udziela .pełno

mocnictwa do odbioru lub przyjęcia za , granicą wartości de-
wizowych lub innego mienia, . 

podlega karze ' grzywny do 25.000 złotych. 
§ 2. ,Jeżeli wartości dewizowe albo wartość innego mie

nia nie przekraczają 2.500 złotych, sprawca 
podlega karze pieniężnej . . 

§ 3. Organ , orzekający może odstąpić od wymIerzenia 
kary, jeżeli sprawca czynu . określonego w § 1 lub 2 sprowa
dził do kraju wartości ' dewizowe lub inne mienie odebrane ' 

. lub przyjęte zagranicą. 

Art: 67. §1. Klo do obrotów lub rozr.achunków stosuje 
kursy dewi~ lub pieniędzy zagranicznych inne niż ustalbne 
na podstawie obowiązujących przepisów dewizowych, ' 

podlega karze grzywny do 25.000 złotych. 
§ 2. Jeżeli kwota obrotu łub rozrachunku, do którego , 

zastosowano kurs inny niż obowiązujący, nie przekracza 
2.500 złotych, sprawca . 

podlega karze pieniężnej. 

. Art. , 68. § l. Kto wyłudza zezwolenie dewizowe przez 
podstępne. wprowadzenie w błąd organu uprawnionego do 
udzielania takich zezwoleń albo kto używa uzyskanego ' w 
ten sposób dokumentu stwierdzającego zezwolenie, 

podlega karze pozbawienia wolnoŚci do lat 2 lub grzyw
ny do } 5.000 złotych albo obu tym karom łącznie. 

, § 2. Czynność dokonaną na podstawie zezwolenia dewi
zowego, o którym sprawca wie, że zostało uzyskane w spo

. sób określony w § t, uważa ' się za ' czyp.no~ć dokonaną bez 
zezwolenia. . . . ' 

, 

. - . 
. Art 69. : § 1. W wypadkach określonych wart. ł7-52, 

54-".56; 59-61 lub 62 § 2 i 3 orzeka się przepadek . wartości 

dewizowych oraz można orzec przepade.k innych ·rzepy wy
mienionych w 'art. 16 § 1. Od orzeczenia przepadku wartości 
dewizowych można odstąpić, jeżeli czyn został popełniony 
nieumyślnie albo gdy jesL wykroczeniem. • '. . , 

§ 2. W razie ' popełnienia przestępstwa określonego w 
art. 54 § 1 można ponadto orzec przepadek , rzeczy wymieni<?" . 
nychwart. 16 § 2i 3. . 

Art. 70. §1. W razie popełnienia przestępstwa określ 0-

'nego wart. 47 § 1, art. 48 § 1, ar t. 51 § l · lub wart. 54 § ' l 
w warunkach wymienionych wart. 24 sprawca 

podlega karze p,ozbawienia wolności od roku do lat 10 
i grzywny do 1.000.000 złotych. ' . 

§ 2. Tej samej karze podlega sprawca przestępstwa 
określonego w arL 47 § 1, art. 48 § 1, art. 51 § 1 lub . w art: 54 ' 
§ 1, jeżeli popełnia czyn działając VI grupie przestępczej ' lub 
uczyni! sobie z popełnienia przestępstwa skarbowego ' stale 
źródło dochodu ' al.bo wartość przedmiotu przestępstwa prze
kracza 100.000 złotych. . 

& 3. W wypadkach o.kreślonych w § l' lub 2: 
1) można orzec konfiskatę całości ' lub części mienia 

sprawcy, 
2) orzeka się przepadek wartości dewizowych ,oraz można 

orzec przepadek' innych. rzeczy wymieni~mych wart. 16 
§ 1, 

3) w razie popełnienia przestępstwa określonego wart. 54 
§ 1 można ponadto orzec przepadek rzeczy wymienio- . 
nych wart. 16 § 2 i 3. ' 
Art. 71. Wykroczenia określone ' w art. ·· 47 § ' 4; art. 53 

§2, art. 58§ 2 i 3, art. 59 § 1, art. 60 § 3, art 65 § 2 i w 
art. ,66 § 2 są karalne' również w razie popełrtienia ich za 
granicą. 

Art. 72. Usiłowenie. wykroczenia określonego wart. 47 
§ 4, art 49 § 4, art. 52 § 3, art. 54 § 4,art. 5~ § 3, art 56 § 3 
i wart. 60 , § 3 jest karalne. 

Art. 73. Użyte w' niniejszyin rozdziale określenia , "zagra- , 
niczne środki płatnicze,", "krajowe środki płatnicze", "war
tości dewizowe", "obrót wąrto.ściami dewizowymi", "wywóz", 
"przywóz", "cudzoziemiec dewizowy", "krajowiec dewizowy" 
i "zezwolenie" - oznaczają pojęcia zawarte w ustawie dewi-. 
zowej · z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133)- lub 

, w przepisach wydan~ch na jej podstawie. -

Rozdział 2. Przestępstwa l wykroczenia w ' zakreSIe ceł l obrotu 
towarowego z zagranicą. 

Art. 74. § 1. Kto. naraża Skarb Państwa na uszczuplenie 
cła przez uchylenie się od powinnośCi celnej albo.. przez 
wprowadzenie organu celnego w błąd, w, szczególności przez , 
zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy lub podanie danych nie-

. zgodnych z rzeczywistością w zgłoszeniu celnym albo innym 
oświadczeniu lub dokumencie mającym służyć żapodstawę 
odprawy celnej lub mogącym mieć znaczenie dla 'kontroli 
celnej, ' -

podlega karze grzywny w wysokości do 4-krotnej kwoty 
-cła narażonego na uszczuplenie. ' 
. § 2. Jeżeli przedmIotem przestępstwa jest towar, ktÓre

go rodzaj i ilość wskazują na przeznaczenie do obrotu han
dlowegO, .a wartość towaru przekracza 50.000 złotych, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 lub grzyw-
ny w wysokości do 6"krotnej kwoty cła narażonego. na 
Uszczt1pl~nie albo obu tym , karom łącznie. ' . 
I§ 3. Jeżeli 'sprawca czynu określonego w § l lub 2 dzia-

ła nieumyśll!ie,- . 
pódlega karze grzywny w wyso.kości do 2-krotnej kwoty 

' cfanarażonego lia uszczuplenie. . 
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,§ 4. Jeżeli Cło narażone ·na uszczuplenie nie przekracza 
.1.500 złotych, sprawca 

podlega karze pieniężnej. 

, Art. 75. r 1. Kto , uchyla się od powinności celnej albo 
wprowadza orgii n celny w błąd, w szczególności zataja rze
czywisty stan rzeczy lub podajEidane niezgodne z rzeczywi-

, stości<r'w zgłoszeniu ,celnym albo w innym oświadczęniu lub 
dokumencie , mającym służyć 'za podstawę odprawy celnej 
lub mogącym mieć znaczenie dla kontroli celnej, jeżeli przez 
to następuje lub nastąpić może naruszenie ograniczeń przy
wozu, wywozu ' lub przewozu, 

i podlega karze grzywny w wysokości do 2-krotnej war
, tości towaru. 

~ 2. Jeżeli przedmiotem prżestępstwa jest towar, któ.rego 
rodzaj i ilość wskazują na przeznaczenie do obrotuhandlo
wego, ' a wartość towaru przekracza 50,000 złotych, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 lub ' grzyw
ny ·w wysokości do 3-krotnej wartości towaru albo obu 
tym karom łącznie. 

§ 3. Jeżeli sprawci\ czynu określonego w 1 lub 2 dział,a 
, nie1,lmyślnie, 

podlega karze grzywny do wysokości wartości towaru. 

§ 4. Jeżeli wartość towaru nie przekracza 2.000 złotych, 
sprawca 

podlega karze pieniężnej . 

.Art. 76. § I. Kto nabywa, przechowuje lub przewozi 
towar stanowiący przedmiot czynu zabronionego, określone
go ,wart. 74 lub 75, lub pomaga do jego zbycia albo w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej towar ten ,przyjmuje lub 
pomaga do jego ukrycia, 

podlega karze grzywny w wysokości do 4-krotnej kwoty 
należnego cła, a jeżeli co do towaru 'istnieje ograniczenie, 
przywozu lub wywozu -:- karze grzywny w.,wysokości 
do 2-krotnej wartości towaru. ' 

;§ 2. Jezeli przedmiotem przestępstwa ' jest towar, którego 
Iodzaj i ilość wskazują na przeznaczenie do obrotuhandlo

' w,ego" a wartość towaru przekracza 50.000 złotych, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 lub grzyw
'ny w wysokości do 6-krotnej kwoty należnego cła albo 
obu tym , karom łącznie, a jeżeli co do towaru istniej,e 
ograniczenie przywozu lub' wywozu - karze' pozbawie- ' 
nia wolności do łat 2 lub grzywny w wysokości do 3- , 

J " krotn.ej wartości .towaru albo obu tym karom łącznie. 

§ 3. JeżeJi należne cło nie przekracza 1.500 żłotych albo 
wartość towaru, co do którego istnieje ograniczenie przywo
zu lub wywozu, nie przekracza 2.00Q złotych, sprawca 

podlega karze pieniężnej, 

Art: 77. § 1. Kto nabywa, przechowuje lub przewozi to
war, o którym na podstawie towarzyszących, okoliczności p6-
winieni może przY'puszczać, że stanowi przedmiot czynu za
ł5ronionego okręślonego wart. 74 lub 75, lub pomaga do je
go zbycia albo w celu osiągni~cia korzyści majątkowej to-

, war ten przyjmuje lub pomllga , do jego ukrycia, 

podlega karze grzywny w wysokości do kwoty należne
go cła, a jeże.Ji co do towaru istnieje 'ograniczenie przy-

• wozu lub wywozu - karze grzywny w 'wysokości 'clo 
połowy wartości towar~, 

§ 2. Jeżeli przedmiotem przestępstwa jest towar,którego 
rodzaj i ilość wskazują na przeznaczenie do obrotu handlo
wego, a wartość towaru przekracza 50.000 złotych, sprawca ,

podlega karze pozbawienia wolności do roku iub grzyw-
ny w wy~,okości do 4-krotnej kwoty należnego cła albo 
obu tym karom łącznie, a jeżeli co do towaru istnieje 
ograniczenie przywozu ,lub wywozu ' - karze pozbawie-
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,nia wolności do r,oku lub karze grzywny ' w wysokości 
,do 2-krotnej wartości towaru albo obu tym karom łącz
nie. 
§ '3. Jeżeli należne cło nie przekracza ' 1.500 złotych elbo 

wartość towaru, co do którego istnieje ' ograniczenie, przy· _ 
wozu lub wywozu, nie przekracza 2.000 złotych, sprawca 

podlega karie pieni ężnej . 

, Art. 78. § 1. ,Kto, w użyciu towaru, l chociażby nieumyśl. 
nie, zmienia cel. przezna'czenie lub nie zachowuje innego' wa· ' 
runku, pod jakim towar zwolniono w całości hib w części ' od 
cła albo odprawiono według niższej stawki celnej, 

podlegakar7e grzywny w wysokoścI do 4-krotnefkwoty 
nie pobranego cła. 
§ 2. Jeżeli nie pobrane cło nie przekracza 1.500 złotych, 

sprawca 
podlega karze pieniężnej. 

Art. 79. § 1. Kto w użyciu towilru, chociażby nieumyśl
nie zmienia cel, przeznaczenie lub nie zachowuje innego wa
runku, pod jakim towar zwolniono od ograniczeń przywozu 
lub wyw07u, 

podlega karze grzywny w wysokoś~i do 2-krotnej war
tości towaru. 

• 
§ 2, Jeżeli wartość towaru nie przekracza 2.000 złotych, 

sprawca 
podlega karze pieniężnej. 

Art. 80,. Kto świadomie utrndnia kontrolę celną lub 
umyślnie wprowadza organ celny w błąd Vi związku z prze
prowadzaniem kontroli łub odprawy celnej, jeżeli czyn nie 
stanowi przestępstwa lub wykroczenia określonego wart. 
74~79, ' . 

podlega karze pieniężnej . 

Art. 8J. Kto narusza przepisy w zakresie ceł i obrotu 
towarowego ż .zagrapicą, jeżeli czyn nie stanowi przestęp
stwa lUQ wykroczenia określonego wart. 74-80, 

podlega karze pieniężllej. 
" " Art. 82. § 1. W wypadkach określonych wart. 74 § 1 

i 2, art. 75 § 1 i 2, art. 76 § 1 i 2 i wart. 77 § 1 i 2 orzeka 
się przepadeK rzeczy wymienionych wart. 16 § ' 1 oraz można 
orzec przepadek rzeczy wymienionych ,w,: art. 16 § 2 i 3. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w wypadkach 
określonych wart. 78 § l i art. 79 § l, jeżeli czyn został pp
pełniony umyślnie. 

§ 3. W wypadkach określonych wart. 74 § 4, art. 7S 
§ 4, wart. 76§ 3 i wart. 77 § 3 można orzec ,przepadek ' rze
czy wymienionych wart. 16 § 1 i 2, jeżeli czyn został popeł-
niony umyślnie. ' 

Art. 83. § 1. W razie popełnienia. przestępstwa określo
nego w ar,t. 74 § 2, art. 75 § 2 lub wart. 76 § 2 w warun
kach wymienionych wart. 24, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od roku <lo lat 10 
i grzywny przewidzianej za dane przestępstw.o. 

§ 2. Tej samej karze podlega sprawca przestępstwa 

określonego wart. 74 § 2, art. 75 § 2 lub wart. 76 § 2, je
żeli popełnia czyn działając w grupie przestępczej lub uczy
nił sobie 7 popełnienia przestępstwa skarbowego stale żródło 
dochodu, lub wartość przedmiotu przestępstwa przekracza 
100:000 złotych albo sprawca powoduje uszczuplenie należ

ności państwowej w wysokości przekraczającej 100.000 zło
tych. 

§ 3. W wypadkach określonych w § 1 lub 2: 

l) można orzec konfiskatę całości łub części mienia spraw
cy, 

2) orzeka się przepac!ek rzeczy wymienionych wart. 16 
§ 1 oraz można orzec przepadek rzeczy wymienionych 
wart. 16 § 2 i 3. ' 
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Art: 84. Wykroczenia określone , W niniejszym rozdzial. 
s,ą karalne również w razie popełnienia ich za granicą wC,za
siekontroli. celnej przeprowadzimej tam przez polskie organy 
celne na podstawie umów międzynarodowych. -

'Art. 85. Usiłowanie wykroczeń określonych w ' art. 74 
I 4, art. 75 § ,. 4, .art. 76 § 3, art. 77 § 3, art. 78 § 2 i wart. 79 
,I .2 jest karalne; 

: Rozdział 3. Przestępstwa l wykroczenia podatkowe. 

., 
Art. 86. '§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie zgłasza właś

ciwemu organowi ,finansowemu przedmiotu opodatkowania 
I przez to nie bierze udziału w ~postępowaniu popatkowym, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 lub grzyw
nydo 1.000.000 złotych albo obu tym ,karom łącznie. 
§ 2. Jeżeli podatek narażony na uszczuplenie nie prze-

kracza 50.ÓOO złotych, sprawca , ' , -
podlega kar.ze grzywny do 200.000 złotych. . 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu okreslonegO w § 1 lub 2 dzia-
ła nieumyślnie, , 
- podlega .karze grzywny do 100.000 złotych. 

§ 4. Jeżeli podatek narażony na uszczuplenie nie prze
kracza 1.000 złotych, sprawca 

podlega karze "'pieniężnej. 
Art. 87. § 1. Kto zataja prowadzenie na własny rachu· 

nek dział<lhiości podlegającej opodatkowaniu, posługując się 
nazwiskiem, firmą lub nazwą podstawionej osoby albo insty~ 
tucji, 

pod~ega karze grzywny do 500.000 złotych; 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcz,a do posłu

giwania się jego nazwiskiem lub firmą albo pełniąc funkcję 
w instytucji dopuszcza do posługiwania się nazw,ą tej insty
tucji przez oS,obę, która zataja prowadzenie na własny rachu
nek działalności podlegającej opodatkowaniu. 

§ 3. Jeżeli następstwem ,czynu określOnego w § 1 lub 2 
jest uszczuplenie podatku przekra'czające 50.000 złotych lub 
uniemożliwienie ściągnięcia takiej należności, sprawca pod
lega karze pozbawienia wolności do lat 3 .lub grzywny do 
,1.000,000 złotych albo obutym kąrom łącznie. 

, Art. 88. § 1. Kto, chociażby - nieumyślnie, naraża Skarb 
Państwa ,na uszczuplenie podatku w postępowaniu podatko
wym lub wobec płatnika dokonującego obliczenia i poboru 
podatku przez niezgloszenie danych ' mogących mieć wpływ 
na ustalenie z060wiązania podatkowego lub jego wysokości 
albo przez podanie takich danych nie zgodnie z rzeczywi
stością; 

podlega karze grzywny do 500.000 złotych. 

I§ 2. , Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w .1' Vi związku z nierzetelnym prowadzeniem ksiąg rachun
kowych, handlowych lub podatkOWYch, 

pod1.ega . karze~ grzywny do 1.000.000 złotych. / 
§ 3. Jeżeli podaŁek narażony na uszczuplenie nie prze

kracza 1.000 złotych, .sprawca 
podle9a karze pieniężnej. 
Art. 89. § 1. Kto, chociażby nieumyślnie, , naraża Skarb 

Państwa na uszczuplenie podatku przez nierzetelne prowadze
nie ksiąg rachunkowych, handlowych .lub podatkowych, je
że.li czyn nie stanowi przestępstwa lub wykroczenia określo
nego wart. ' 88, 

podlega karze grzywny do, 200.000 złotych. 
r§ 2. Tej samej karze podlega, kto, ' sprawując nadzór 

nad prowadzeniem, tych ksiąg, dOPlJszcza, chociażby nieu-, 
myślnie, do' ich nierzetel~egoprowad'zenia. ' , 

..: ł 3. Jeżeli podatek narażony na uszczuplenie nie prze
~racza 1.000 złotych, sprawca 

podlega karze pieniężnej. '- ' 

Art. 90. .§ 1. / Kto, będąc 'płatnikiem ',' obowiązanym do 
obliczenia i pobrania i>odat~u należnego w związkuz dokony~ . 
wanlem przez jednostki ' gospodarki nie uspołeczń~onej ' lub , 
osoby, fizyczne dostaw, robót lub usług na rzecz ,instytucji . ' " 
państwowej lub społecznej, zaniecha pobrania tego podatku 

, , albo pobiera go w kwocie niższej od należnej, , 
podlega karze ' pozbawien,a wolności do roku lub grzyw~ 
ny do 200.000 złotych albo obu tym ,karom łącznie. 

§ '2. Jeżeli uszczuplona kwota podatku 'nieprzeki;czli 
50.000 'złotych, sprawca /-, 

podlega karze grzywny do 100.000 złotych. 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § lub 2 dzia-
ła hieumyślnie, 

podlega karze grzywny do 25.000 złotych. / 

,§ 4. Jeżeli uszczuplona kwota podatku nie przekracza 
1.000 złotych, sprawca " . 

podlega karze pieniężnej. • . 

Art. 91. § 1. Kto będąc płatnikiem lub inkasentem obo
wiązanym do obliczenia i 'pobrania podatku innego niż okreś
lony wart. 90 § 1, zaniecha pobrania tego podatku albo po
biera go w kwocie niższej od należnej, 

podlega karze grzywny 90 100.000 złotych. 
§ 2. Jeżeli uszczuplona 'kwota podatku nie przekracza 

50.000 złotych, sprawca 
-podlega karze grzywny do 50.000 złotych. 
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § lub 2 dzia-

ła niE';umyślnie, 
podlega karze guywny do 15.000 złotych. 

§ 4. Jeżeli uszczuplona kwota podatku nie przekracza , 
1.000 złotych, sprawca 

podlega karze pieniężnej. 
Art. 92. § 1. Kto, będąc płatnikiem lub inkasentem,' nie 

wpłaca na Hichunek organu finansowego kwoty pobranej od 
podatnika z tytułu podatku, _ 

podlega karze pozbawienia . wolności do lat 2 i grzywny" /' 
do 500.000 złotych. 
§ 2. Jeżeli nie wpłacona kwota podatku nie przekracza 

50.000 złotych, sprawca 
podlega karze grzywny do 200.000 złotych. 
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 Qziała 

nieumyślnie, 
, podlega karze grzywny do 50.000 złotych. 

§ 4. Jeżeli nie wpłacona kwota podatku nie przekracza 
1:000 złotych, sprawca 

podlega karze pieniężnej. 
Art. 93. § 1. Kto przez naruszenie przepisów podatko- • 

wy ch naraza Skarb Państwa na uszczuplenie. podatku, jeżeli 
czyn~ nie stanowi przestępstwa lub wykroczenia ' określonego 
wart. 8(i-92, 

podlega karze grzywny do 100.000 złotych. 
,§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyśinie, 
podlega karze grzywny do 25.000 złotych. 

§ 3. Jeżeli podatek narażony na uszczuplenie nie prze- ' 
kracza 1.000 złotych, sprawca 

podlega karze pieniężnej. 
Art. 94. § 1. Kto wbrew przepisom o postępowaniu po

'datkowym, chociażby nie~myślnie, podaje niezgodne z r,ze
czywistością dane w pierwopisach stanowiących podstawę 
do obliczenia ilości 'poszczególnych składników inwentarza . 
lub w pierwopisach 'remanentu towarów, surowców i półfa-
brykatów, , 

podlega karze grzywny do 25.000 złotych . 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom o 

postępowaniu podatkowym, chociażby nieumyślnie, ,nie '· spo," 
rządia pierwopisów okreś!onych w § .t. 
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' Art. 95~ § 1. ;Kto 'wbrew pHepisom o postępowaniu po
datkó'wyinn'ie' pr6wadzi ' ksią'g rachil'nk:owych, ' handlowych 'lub 
· podatkowych:, ' " .., " 

pbdlegakarze grzywny\ do 100.000 żłotych. 
§ 2. 'Jeżeii sprawca działa nieumyśinie, .' 
podlega karze grzywny ·do· 25.000 złotych. 

. Art; 96. 'Kto 'ddma wia upr'~wnJónelIlu organo~\rj okazania 
ksiąg rachunkowych, handlowych lub podatkowych albo 

' księgi ' takie niszczy, . " . .. , 
podlega karze grzywny do 100.000 złotYCh. . 
Art. 97. § 1. Kto wbrew przepisom .o podatkach' Jub o 

postępowaniu podatkowym life wystawia rachunku za wy
konane świadczenie, odmawia wydania takiego ' rachunku od
biorcy albo nie przechowuje kopii. wystawion'ych rachunków, 

· podlega karze grzywny do 50.000 złotych. .. 

§ 2. ' Tej samej karze podlega, kto wydaje rachunek za 
świadczenie rzeczy lub usług zawietający dane niezgodne 
z tzeczywistościąatbo takiego rachunku używa. 

" §. 3 . . Jeżeli sprawca czynu określonego W § 1 lub 2 dzia-
· la nieumyŚlnie, • ' 

podlega karźe pieniężnej. . ' 
Art. 98. § 1. Kto wbrew przepisom o podatkach lub o 

postępowaniu podatkowym ' nie udokumentowuje w księgach 
rachunkowych, handlowych ląb podatkowych zapisu dotyczą
cego produkcji, przerobu, zużycia, przechowywania ' lub za
kupu (skupu) rzeczy albo świadczenia usług lub nie prowa
dzi ewidencji rachunków (dowodów wewnętrznych) na zaku
piony ·towar, 

podlega karze grzywny do 50.000 złotych. 

!§ 2. -Jeżeli sprawca działa nieumyślnie; 
. podlega karze. pienięznej. 

Art 99. Kto będąc obowiązany do prowadzenia księgi . 
' rachunkowej, handlowej lub podatkowej pro:wadzi księgę tę 
wadliwie, jezeli qyn nie stanowi przestępstwa " lub wykro-
· czeńia określonego wart. 88, 89, 93-98, . , 

podlega karze pieniętnej. 
Art. lQO. § 1. Kto mimo ' obowiązku, chociażby nieumyśl

' nie, 'nie nadsyła organowi finansowemu informacji podatko
wej lub nadsyła informację, ' zawierajcicą dane niezgodne 
z rzeczywistością, 

, podlega karze grzywny do 25.000 , złotych. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto pomimo ' obowiązku 
'nie nadsyła właściWemu organowi wykazu nieruchomości lub 
w wykazie takim podaj~ dane niezgodne z rzeczyWistością. 

-§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 działa ni,e-
,wóyślnie, . " 

podlega karze pieniężnej. 
Ali. 101. Kto utrudnia uprawnionemu organowi fin anso- \ 

- wemu przeprowadzenie oględzin, kontroli lub lustracji, 
podlega karze grzywny do 25.000 złotych. 

Art. 102. § l. Kto jako podatnik, płatnik, inkasent lub 
osoba obowiązana do udzielenia wyjaśnień organowi finan
sowemu narusza przepisy o podatkach lub o postępowaniu 
podatkowym, jeżęli czyn nie , stanowi przestępstwa lub wy
kroczenia określonego wart. 86-101, 

podlega karze pieniężnej . 

. ' _ § 2. Tej samej karze podlega, kto w postępowaniu po-
datkowym, będąc ' obowiązany do osobistego stawienia się w 
organie finansowym jako' świadek lub biegły pomimo pra
widłowego wezwania nie stawił się. bez uzasadnionej' przy
czyny albo bezzasadnie ' odmówił złożenia zeznania lub wy
dania opinii. 

Art. 103. ' § 1. Przepi'sy niniejszego rOzdziału . dotyczące 
podatków stosuje się · odpowfeaóic) :do- żalkżek " óa' " podatek 

"i :piz"edpłat ria pod:etzalitźek Oraz do ryczałtów r należności 
za ka:rtVpbdatkowe, jak' 'również do składek na cele eme
rytalne. 

§2. Przę~ księ'gi' racpuńkowe, handlqwe lub poda.tkowe 
należy rozumięć r'ów'nież 'urządzenia księgowe, przewidziane 
przepisami podatkowymi, . w szczególności księgi inwentarza 
i kontrolę ilościową. 

Art. 104. Przepisy niniejszego rezdziału, z Wyjątkiem 

art. 87, 90, 91, 92, 97 i 'lQO, nie dotyczą odpowiedzialności za 
przestępstwa i wykroczenia podatkowe, gdy sprawca dopusz

' cza się takiego czynu· w ' związku z pełnieniem funkcji w in-
stytucji państ",:owej lub społecznej. , 

Rozdział 4. Przestępstwa l wy\,-roczenia w jednostkach gospodarki 
uspołecznionej w zakresie podatków l..rózliczeó z budżetem 

Państwa. 

Art. 105. § 1. Kto, pełniąc funkcje w instytucji pań
stwowej lub społecznej, przez naruszenie przepisów. o po
datkach, postępowaniu podatkowym, rozliczeniach z budżetem 
Państwa lub, przepisów ° rachunKowości jednostek gospodar
ki uspołecznionej, naraża 'Skarb Państwa na uszczuplenie na
leżności z tytułu podatków, wpłat z ~ysku, różnic ' budże,to

wych, . oprocentQwania środków trwałych, dopłat do cen, roz
liczeń z otrzymanych dotacji lub innych należności, do któ" 
rych mają zastosowanie przepisy o zobowiązaniach poda~ko-
wych, . ' , . 

. podlega karze grzywny do 50.000 złotych. 

§ 2. Jeżeli sprawca działa nie umyślnie , 

podlega karze grzywny do 10.000 złotych . 

§ 3. Jeżeli kwota narażona na uszczuplenie nie przekra
cza 1.000 złotych,sprawca 

podlega karze pieniężnej. , . 

Art. 1'06. Kto~ pełniąc funkc'ję w iristytucji państWOWej 
lub społecznej, zgłasza właściwemu organowi niezgodne z 
rzeczywistością dane dla ustalenia cen fabrycznych lub sta
wek podatkowych albo zataja dane mogące mieć wpływ na 
ustalenie tych cen lub stawek, narażając przez to Skarb Pań
stwa na uszczuplenie podatku albo powOdując przyznanie 
nienależnych lub nadmiernych dopłat (dotacji) ' z budżetu 
Państwa, ' 

podlega karze gr~ywny do 100.000 złotych. 

Art. 107. § 1. Kto, pełniąc funkcję w instytucji państwo
wej lub społecznej, narusza przepisy o podatkach, o postępo
waniu podatkowym lub o rozliczeniach z bu.dżetem Państwa, 

jeżeli czyn nie stanowi przestępstwa lub wykr9czenia okreś
lonego wart. 105 lub 106, 

podlega karze pieniężnej. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, będąc obowiązaIly 

do osobistego stawienia się w organie finallsowym -jako 
strona, świadek lub biegły w związku z postępowaniem po
datkowym lub postępowaniem , dotyczącym jednostek gospo
darki uspołecznionej, pomimo prawidłowego wezwania nIe 
stawił się bez uzasadnionej przy czyny albo bezzasadnie od
mówił złożenia zeznania lub wydania opinii. 

Art. 108. § 1. Przęz postępowanie podatkowe rozumieć 
nflleży również rejestracJę finansową, obliczanie i zglaszani.e 
należnego podatku i należności określonych wart. 105. oraz 
postępowanie mające na celu ustalente wysokości stawek lub 
sposobu opodatkowani'a. ' 

§2. Przepisy niniejszegó ' rozdzi~łudotyczące podatków 
stosuje sią odpowiedruo do zalicżek na podatek,..do ryczałtów ; 
podatkowych, jak również do składek na cele , errler'ytalne. 

• 
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.ozdzlał 5, Przestępstw" l wykroczenia w zakresie opłaty Rozdział 6. Przestępstwa wykroczenia w zakresie loterii • . 
, skarbowej I opłat terenowych. 

Art. 109; § 1. Kto uchyla się od uiszczenia należnej 

opłaty skarbowej od pisma stwierdzającego czy~ność cywil~ 
no-prawną, , 

podlega karze grzywny w wysokości do S-krotnej kwoty 
uszczuplonej opłaty . . ' 
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 
podlega karze grzywny w wysokości do 2-krotnej kwoty 
uszczuplonej opłaty: ." . . 
§ 3. Jeżeli kwota uszczuplonej opłaty skarbowej nie 

,przekracza- 1.000 złotych, sprawca 
podlega karze pieniężnej. 
Art. 110. § 1. Kto uszczupl? opłatę skarbo,""ą przez uży-

cie skasowanego znaczka skarbowego, . 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 lub grzyw

. : l ny do 100.000 złotych albo obu tym karom łącznie. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto skasowany znaczek 

skarbowy puszcza ' w obieg albo w tym celu nabywa lub prze-

' ~~*. . 
§ 3. Jeżeli skasowanp. znaczki skarbowe opiewały na 

' kwotę nie pr,zekraczającą 2.500 złotych, sprawca 
podlega karzegr'lywny do 25.000 złotych. 

§ 4. Jeżeli skasowane znaczki skarbowe opiewały na 
kwotę nie przekraczającą 500 ~łotych, sprawca 

podlega karze pieniężnej. 
§ 5. Przedmiot przestępstw lub wykroczeń określonych 

vi § 1-4 podlega przepadkowi. 
Art. i 11. Karom przewidzianym wart. 91 lub 92 podlega 

płatnik lub inkasent, który dopuszcza się czynu określonego 
w tych przepisach w zakresie . opłaty skarbowej lub tereno
wej. 

Art. 112. § 1. Kto wbrew przepisom o opłacie skarbo
wej lub terenowej nie pro,wadzi rejestru opłaty skarbowej 
albo przewidzianych przepisami innych u ządzeń księgowych 
mających na celu ewidencję należnych lub pobranych opłat, 

podlega karze grzywny do 50.000 złotych. 
§ 2. \ Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 
podlega karze pieniężnej. " 
Art. 113. Kto odmawia uprayvnionemu <;>rganoyvi okaza

nia re'jestru lu.b innych urządzeń księgowych określonych w 
art. . 112 § 1 albo rejestr taki lub urządzenie księgowe niszczy, 

podlega karze grzywny .do 50.000 złotych. ' 
Art. 114. Kto utrudnia uprawnion~mu organowi przepro

wadzenie oględzin, kontroli lub lustracji w związku ~ usta
leniem zobowiązania z tytułu opłaty skarbowej lub tereno
wej, 

podlega karze grzywny do 25.000 złotych. 
. Art . . 1\5" § J. Kto jako osoba obowiązana do ' uiszczenia 

opłaty skarbowej lub terenowej albo j",ko płatnik lub inka
sent . narusza przepisy o opłacie skarbowej llib terenowej, 
jeżeli czyn nie stanowi ptzestępstwa lub wykroczenia okreś
lonego wart. 109-114, 

podlega karze pfeniężnej. 
§ 2. Tej samej karze podlega. kto, będąc obowiązany do 

osobistego stawienię ' się w organie finansowym jako strona, 
, świadek lub biegły w związku z postępowaniem w zakresie 
opłaty skarbowej lub terenowej. pomimo prawidłowego we
zwania nie stawj/ się bez uzasadnionej przyczyny albo bez
zasadnie odmówił złożenia zeznania lub wydąńia opinii. 

Art. 116. Opłatami terenowymi w rozumieniu niniejszego 
rozdziału są pobierane na rzecz budżetu terenowego opiaty; 
do których mają zastosowanie przepisy ' o zobowiązaniach 
podatkowycn. 

Art. 117. § 1. Kto urządza ' lub prowadzi loterię, ni'e" bę-
dąc do tego uprawniony, , 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 lub grzyw
ny do 200.000 złotych albo obu tym karom łącznie. 
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 

'podlega karze grzywny do 25.000 złotych. 
§ 3. W wypadku określonym w § 1 po9.legają })rzepad

kowi stanowiące przedmiot przestępstwa skarbowego doku
mentyi urządzenia loleryjne oraz wygrane, które na 'podsta
wie tych dokumentów przypadają uczestnikom gry, a także 

pieniądze uzyskane ze sprzedaży losów. loterii. ' 
Art. 118. § 1. Kto urządza lub prowadzi bez wymaga

nego zezwolenia loterię fantową przeznaczoną na cel ,spo-
łeczny, . . 

podlega karze grzywny do 25.000 złotych. ' 
§ 2. Jeżel i sprawca działa nieumyślnie, ' 
podlega karze pienięż~ej. ' . 
Art. 119. § l. Kto, chociażby nieumyślnie, prowadzi lo-

terię niezgodnie z warunkamL gry zatwierdzonymi przez 
właścIwe organy" " 

podlęga karze grzywny do 25.000 złotych. · 

§ 2. Jeżeli czyn dotyczy loterii fantowej przezna~zon~J 
, na cel społeczny,sprawca 

podlega kar;z;e pieniężnej. 
• Art. 120. Kto, nie będąc do tego uprawniony, trudni si,ę 

sprzedażą losów loterii pieniężnej ' albo przyjmowaniem za
kładów lub stawek w takiej loterii, 

podlega karze ograniczenia wolności iub grzywny do 
25.000 złotych albo obu tym karom łącznie. '. 
Art. 121. Kto- narusza przepisy o loterii, jeżeIiczyn nie 

stanowi pr2estępstwa - lub wykroc~enia określonego , w llrt. 
117-120, . 

podlega karze pieniężnej. 

CZĘSt II. 

p o 8 t ę P o w a n l e kar n e 8 kar b o w e. 

DZIAŁ l. - PRZEPISY OGOLNEO WŁA$CIWO$CI 
SĄDOW l FINANSOWYCH ÓRGANOW ORZEKAJĄCYCH 

Art. 122. W sptawach o przestępstwa skarbowe zagro
żone zasadniczą karą pozbawienia wolności lub karą ogranie ' 
czenia wolności orzekają sądy pow~zechne. a w stosunku do 
osób wymienionych w ~rt. 564 § l Kodeksu postępowan-ia . 
karnego - sądy wojskowe. ' , 

Art. 123. §, 1, W sprawach o przestępstwa s.karbowe z~
grożone wyłącznie zasadniczą karą grzywny oraz w ' sprawach 
o wykroczenia skarbowe orzekają finansowe organy ')rzeka
jące. 

§ 2. Sprawy o przestępstwa skarbowe . określone w § l 
należą jedńak do właŚciwości sądów: 

l) jeżeli zachodzi wątpliwość co do poczytalności oskarżo
. nego ' albo jeżeli zachodzi potrzeba zastosowania środ

ków zabezpieczających określonych wart. 99-103 Ko~ 
deksu karnego, ' 

2) jeżeli czyn wyczerpuje jerlnocieśnie znamiona prze
. stępstwa określonego w przepisach innej ustawy karnej, 

. łl prokurator przejął do swego prowadzenia również spra
wę o przestępstwo skarbowe, . 

;3). jeżeli, finansowy organ orzekający drugiej instancji prze
każe sprawę ze względu na jej szczególne oko.liczności 

.do postępowania ~ądowego. 
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, Art. t 24. § 1. Sąd właściwy na, podstawie art. 122 i 123 
§ 2 dla sprawców przestępstw skarbowych jest również wlaś
ciwy dlil pomocników, podżegaczy orilZ innych osób, których 
przestępstwo skarbowe pozoslaje w ścisłym związku z prze
stępstwem sprawcy, jeżeli pośtępowanie przeciwko nim toczy ' 
się jednocześnie. 

§ 2. Jeżeli zachodzą okoliczności utrudniające łączne 

rozpoznanie spraw, o których mowa w § 1, można wyłączyć 
i odrębnie rózpoznać sprawę poszczególnych osób lub o po
szczególne ' czyny; sprawa wyłączona podlega rozpoznaniu 

-przez organ właściwy według zasad ogólnych. 
Art. 125. § 1. Sąd nie przestaje być właściwy, chociaż

by w toku postępowania sądowego ustały przyczyny uzasad
. niające ' tę właściwość. 

§ 2. Orzeczenie wydane przez sąd w sprawie należącej 
do właściwości finansowego organu orzekającego nie może 
być z tego powodu uchylone. 

DZIAŁ II. - POSTĘPOWANIE PRZED, ORGANAMI 
FINANSOWYMI 

Rozdział l. Przepisy wstępne. 

Art. 126. , § 1. W postępowaniu przed organami finanso
wymi w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe 
stosuje się odpowiednio art. 2 § 1, art. 3, 7 § 2, art. 8-10, 
11 pkt 1-3 i 5-7, art. 12, 13, 15 i 512-517 Kodeksu postępo
wania karnego. Przez wyrazy "sąd" lub "prokurator" należy 
rozumieć również organ finansowy, przed którym toczy się 
sprawa. 

§ 2. W sprawach o przestępstwa skarbowe stosuje się 

art. 14 Kodeksu postępowania karnego. , 
Art. 127. Postępowanie ' wszczyna się z urzędu. 
Arf. 128. Finansowe organy orzekają na podstawie swe

go przekonania wysnutego z przeprowadzonych dowodów 
i. opartego na ich swobodnej ocenie, z uwzględnieniem wska
zań wiedzy oraz doświadczenia życiowego. Prawomocne roz
strzygnięcia sądu kształtujące prawo albo stosunek prawny 
są jednak wiążące. 

. Rozdział 2. Właściwość finansowych organów orzekających. 

Art. 129. Finansowymi organami orzekającymi w pierw
szej instancji są: . 
1) w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe 

określone wart. 52, 54 § 2-4, art. 55--57, 74 § 1, 3 i 4, 
' art. 75 § 1, 3 i 4, art. 76 § 1 i 3, art. 77 § 1 i 3 oraz w 
art. 78-81 - urzędy celne wyznaczone przez Ministra 
Handlu Zagranicznego' w drodze rozporządzenia, które 

, określi również ich właściwość miejscową, 
2) w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe 

określone wart. 47 § 2-4, art. 48 § 3 i 4, art. 49, 50 § 2 
i 3,art. 51 § 2 i 3, art. 53, 58, 59, 60 §2 i 3 oraz wart. 
61-67 - organy administracji finansowej prezydiów 
wojewódzkich (miast wyłączonych z województw) rad 
narodowych, . ' . 

3) w sprawach o pozostałe przestępstwa skarbowe podle
'gające orzecznictwu finansowych organów orzekających 
oraz w 'sprawach 'o pozostałe wykroczenia skarbowe -
organy administracji finansowej prezydiów powiatowych 
(miejskich w miastach stanowiących powiaty ' miejskie, 
dzielnicowych) rad narodowych. 
Art.. 130. Finansowymi organami orzekającymi w drugiej 

-instancji są: 
'l) w sprawach określonych wart. 129 pkt l Główny 

Urząd Ceł, 

2) w sprawach określonych w art. 129 pkt 2 Ministe~-
stwo Finansów, 

3) w sprawach określonych wart. 129 pkt 3 ~ organy ad- ' 
ministracji firiansowej prezydiów wojewódzkich (miast 
wyłączonych z województw) rad narodowych. 

Art. 131. § I. Minister Handlu Zagraniczr.ego może 

ustalić w drodze rozporządzenia właściwość organów admi , 
nistracji celnej w sprawach określonego rodza jll w sposób 
odmienny od wskazanpgo .:. art. 129 pkt l oraz wart. 130 
pkt l. 

§ 2. Minister Finansów może w 'drodze rozporządzeniu 

przekazać orzecznictwo w sprawach określonych wart. 129 
pkt - 2 w pierwszej instancji organom administracji finanso
wej prezydiów powiatowych (miejskich w miastach stano· 
wiących powiaty miejskie, dzielnicowych) rad narodowych, 
ci w drugiej instaricji - organom .administ'racji finansowet 
prezydiów wojewódzkich (miast wyłączonych z województw) 
rad narodcwyrh. 

§3. Minister Finansów może w drodze rozporządzenia 

ustalić, że w niektórych sprawach wymienionych wart. 129 
pkt 3 finansowym organem orzekającym w pierwszej instan
cji będzie organ administracji ftnansowej prezydium woje
w6dzkiej(miasta wyłączonego z województwa) rady' ;narodo
wej, a organem orzekającym w drugiej instancji - Minister
stwo Finansów. 

Art. 132. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w 
dwóch albo więcej przepisach niniejszej ustawy, właściwość 
finansowego organu orzekającego ustala się według przepisu 
przewidującego karę najsurowszą. 

Art. 133. § 1. W zakrpsie właściwości mIejscowej sto
suje się odpowiednio przepisy' art. 21, 22 § l i 2, art. 23 § 1 
i art. 24 Kodeksu postępowania karnego. '-

§ 2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej na 
podstawie p,rzepisów określonych w § l albo jeżeli ważne 

względy za tym przemawiają, Minister Finansów, a w spra
wach należących do właściwości organów administracji cel
nej - Minister Handlu Zagranicznego, wyznacza finansowy 
organ orzekający, który ma sprawę rozpoznać. Powyższe 
uprawnienia minister może przekazać finansowym organom 
orzekającym drugiej instancji. , 

Art. 134. Finansowy organ orzekający bada z urzędu swą 
właściwość .. a w razie śtwierdzenia swej niewłaściwo'ści 
przekazuje sprawę .właściwemu organowi. Jednakże przeka
zćfuie z powodu braku właściwości miejscowej nie może na
stąpić po wydaniu rozstrzygnięcia, kończącego postępowanie 
w pierwszej instancji. . 

Rozdział 3. Wyłączenie pracownika. 

Art. 135. § 1. PracowniJr finansowego organu orzekają
cego lub organu dochodzenia jest z mocy prawa wyłączony 
od udziału w sprawie, jeżeli: 
l) sprawa dotyczy tego pracownika bezpośrednio, 
2) jest małżonkiem strony aibo jej obrońcy; pełnomocnika 

lub przedstawiciela u$lawowego, 
3) jest krewnym lub, powincwatym w linii prostej, ,a w linii 

bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa osób 
wymienionych w pkt 2, albo jest związany 'l jedną z tych 
osób węzłem przysposobienia, opieki lub kurateli, > 

4) w tej samej sprawie był przesluchany w charakterze 
świadka lub składał opinię jako biegły, 

,S) brał udział - w sprawie jako <;>brońca., pełnomocnik lub 
_ przedstawiciel ustawowy strony, -

6) uczestniczył w niższej. instancji. w wydaniu zaskilfżonego 
rozstrzygnięcia lub zarządzenia. 
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§ 2. Powody wyłączenia trwają mimo ustania uzasad
niającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki łub kura- ' 
teli. 

Art. 136. Niezależnie od przyczyn wymienionych w 
art. 135 bezpośredni przelożony ' wyłącza pracownika na jego 
~ąd,ante, na wniosek !ttrony lub z urzędu, jeżeli , porriiędzy 
pracownikiem ' a stroną zachodzi stosunek osobisty tego ro
dzaju, że· mógłby' wywołać wątpliwość co do 'jego bezstron-
ności. - , -

Rozdział ł, Strony, obrońcy ł pełnomocnicy. 

Art: 137; § '1. W: postępowaniu przed organami finfl,nso
wymi" str'oną jestoskarżoiiy. a w sprawach o wykrocze:nia 

, , skarbowe"": -obwiniony; Stroną jest rów'nież ' osoba odpowie
dzialna posiłkowo i interwenient. -

§ 2. Przepisy, niniejszej ' ustawy doty.czące oskarżonego 

stosuje się odpowiednio do , obwinionego, , 
Art 138. §I. 'Za oskarżonego I.jważa się osobę, co do 

której sporządzono protokół karny lub wydano postanowi e
" nie o przedśtawieńiu zarzutÓw, a w wypadku określonym w 
, art 181 -'" osobę ' przesłuchaną co do treści zarzutów. , 

, § 2: Do oskarżonego ; 1 'jego obrońcy stosuje się art. 63-
-68, 70 § l, art. 72, 73, 76 i 77 Kodeksu postę.powania karnego 
i odpowiednio art, 62 1 75 tęgo kodeksu. W postępowaniu 

przygotowawczym dotyczącym przestępstwa skarbowego na ~ 

leżącego do właściwośd sądów stosuje Się ponadto art. 69 
i 74 .§ l Kodeksu postępowania karnego. 

- §3. jeżeli w sprawie o przestępstwo skarbowe, należące 
do właściwości organów finansowych lub w sprawie o wykro
czenie sRarhowe zachodzi' konieczność wyznaczenia obrońcy 
z ' urzędu z przy.czyn ws.kazanych wart. 70 § l' Kodeksu po
stępowaniCl karnego, finansowy organ orzekający pierwszej 
instancji 'zWraca się w tej sprawie do zespołu adwokackiego, 
którego kierownik deleguje obrońcę. , ' 

Art. 139, § l. Odpowiedziarnym posiłkowo jest osoba 
fizyczna, prawna, zrzeszenie lub organizacja, którą organ pro
wadzący postępowanie przygotowgwcze lub orgCln orzekający 
wezwał do udziału w postępow~niu w charakterze osoby od
powiedzialnej posiłkowo. Wezwańie następuje w 'formie pi
semnej z przytoczeniem okoliczności uzasadniających odpo-
wiedzialność posiłkową: -

§ 2. ' Za odpowiedzialnego posiłkowo, który nie jest oso
bą fizyczną, czynności , procesowych dokonuje organ upraw-
niony do , działania w jegp imieni,u. • 

§ 3. Do odpowiedzialnego posiłkowo stosuje się odpo
wiednio art. 62 i 66 Kodeksu postępowania karnego. 

§ 4. Odpowiedzialny , posiłkOWO nie może być przesłu

chany w charakterze świadka . Odpowiedzialny posiłkowo ma 
prawo składać wyjaśnienia, a obowiązany jest to uczynić na 
wezwanie organu prowadzącego postępowanie przygotowaw
cze hib organu orzekającego; artykuły '165-167 Kodeksu po
stępowańia karnego oraz art 154 niniejszej ustawy stosuje 
się odpo~iednio. 

§ 5, 'Odpowiedzialny posiłkowo może ustanowić pełno

mocnika . Pelnomocnikiem może być osoba określona wart. 
87 § l i 2 Kodeksu postępówania cywilnego. 

Art. 140. § l. Interwenientem jest osoba, która nie bę
dąc oskarżonym zgłosiła w postępowaniu przygotowawczym 
lub w postępowaniu przed organem orzekającym roszczenie 
do przedmiotów podlegających przepadkowi. 

~ § 2. W sprawach należących do właś~iwości organów 
finansowych interwencja może być zgłoszona najpóżniej do 
chwili wydania rozstrzygn i ęcia koilczącego postępowanie w 
pierwszej instancji. Jeżeli _ rozstrzygnięcie to ' zosłało przez 
oskarżonego lub odpowied~ialnpgo posiłkowo zaskarżone, in
terwencja może być zgłoszona do. chwili wydania orzeczenia 
Ył drugiej instancji . 

\ ' 

§ 3. W sprawach n~leżących do właściwości sądu ,ihtero 

wencjamoże być zgłoszond najpóźniej do- chwili rozpoczęcia 
przewodu sądowego w pierwszej _ instancji. 

. § 4. Interwencję zgłasza się na piśmie lub ustnie do p.ro-
tokołu. ' _,'" ' , 

Art. 141. § l. .Interwenientowi przysługują prilwą lI~rpny 
w granicach interwencji. ' , "_ _ 

§ 2. Za interwEmienta, który nie jest osobą fiżyczn,ą, 
czynności procesowych dokonuje organ upraWniOny qocl,zia-
łani~_ w jego im(eniu. < , " .: , -

§ 3. Interwenient może ustanowić pełnomocnika,. ,P!ą!no
mocnikiem może być osoba określona w. art: ę7 , § l i ~ 'Ko- . 

I ',_ ,~.' . ', . ".' ~ i.' I · : .r 
, deksu postępowania cywilnego. - . ' " ' , ', 

§ 4: Interwenient może być przesłuchany w chai ak,terze " 
świadka. - , ,- ' , - , ' 

Art. 142.· J~żełi z danych ~ebranych ,wtokuPo$,tępowa
nia wynika, że źachodzą warunki ' do zgloszeniit in,terwencji, 
należy, o tym niezwłocznie zawiadomić oSobę zainteresow,aną, 
chyba, że jej adres jest nieznany. - - -,-

Rozdżłal 5. Czynności' procesowe. 

Art. 143. § 1. Rozstrzygnięcia wydaje się w postaci orze~ 
czeń lub postanowień. Jeżeli u'stawa nie wymaga wydania 
orzeczenia - wydaje się p0stanowienie. " 

§- 2. W kwestiach nie, wymagających wydania orzecze
nia lub postanowienia finansowy organ orzekający lllb ? r.gan 
dochodzenia wydaje zarządzeniil. -', ,- , 

Art. 144. § l. Każde rozstrzygnięcie powinno zawieraĆ 
nazwę organu, wymienienie osoby, której dotyczy, powołariie' 
podstawy prawnej, osnowę i datę rozstrzygnięcia, pouczenie. 
czy i w jakim trybie rozstrzygnięcie może być zaskarżone 
oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służ-
bowego podp,isującego. , \ 

§ 2. Postanowienię' , co do których ustawa dopuszcza 
, możność zaskarżenia, oraź orzeczenia powinny ponadto zawie~ 

- rać uzasadnienie.. ' , , 

Art. 145. W zakresie sprostowania oczywistych omyłek 
w rozstrzygnięciu lub zarządzeniu stosuje się odpowiednio 
art. 93 ' Kodeksu postępowania karnego. 

Art. 146. Odwoł<lnia,zażalenia i , inne pisma proce'Sowe , 
stron powinny odpowiadać wymaganiom , określonym w 
art. 104 Kodeksu postępowania karnego. Artykuły - i03, ,,105 . 
i 106 Kodeksu postęp'owania karnego ' stosuje s i ę odpowiednio. _ 

Art: 147. § I. Do terminów dokonyWańia czynności ' pro- ' 
cesowych oraz przywracania terminóW stosuje się ait. 107-
112 Kodeksu postępowania karnego. I 

§ 2. Pismo wniesione przed upływem terminu omyłkowo 
do niewłaściwego finanso wego organu orzekającego lub orga
nu dochodzenia uważa się za wniesione z zachowaniem' ter
minu. 

§ 3. W wypadkach okreśionych wart. 111 § l Kodeksu 
postępowania karnego o przywróceniu terminu rozstrzyga 
organ, przed -którym należało dokonać czynności. 

Art. 148. Do doręczeń stosuje się odpowiednio art. 113-
119, 121-124, 125 § l, art. 126 i 128 [{odeks~ postępowani a 

karnego. Ponadto stosuje się ' odpowiednio art. 125 § 3 Ko
deksu postępowania karnego oraz przepisy wydane na pod
stawie art. 127 'tego -'kodeksu . 

Art. 149. § t. Do protokołów stosuje się art. 129 § l 
pkt 1-7 i § ~, art. 131, 133 § l, art. '134, 136 i 137 Kodeksu 
postępo <Vania ka rnego; przepisy wydane na podstawie art. 133 
§ 2 Kodeksu postępowania karnego stosuje się )6dPowiec\nio. 

§ 2. Protokół może spisać przeprowadzajcicy czynn ość 
protokolowanąalbo ('\soba przez ' niego przybrana. Artykuł 130 
§ 3 Kodeksu postępowania karnego stosuje się. 

/' 



Dziennik Ustaw Nr 28 285 Poz. 260 

,f ,3. Protokolant ,istenog-raf ulegają wyłączeniu z powo- Art .. 157. 11. Rozstrzygnięcia " czynności prok uratora 
dówokreślonych VI art. 135 i 136. O wy1ączeniu rozstrzyga przewidziane wart>. 189. i91. 197· § 3 iw art., 198§ l Ko~ 

, przeprowadzają~y czynność protokołowaną. , deksu postępowania karnego może podjąć również kierownik 
. finansoweg"o orgam.i dochodze'nia. a w toku postępowania,. Art: 150,. § 1. Przeglądanie akt sprawy w toku postę~o-

. h d' . przed finansowym organem,', ,ci'rzekający1l;l ~ kier'o'wnik tego 
wania przygotowawczego i sporządzanie z mc o plSOW oraz organu. , Uprawnienie do otwierania korespondencji określi): 
otrzyrhyw'<irife odpisów ' uw'ierżylelnionych wymaga zezwole- , ' 

nej wart 198 § l Kodeksu postępowania karllego przysłu; 
nia prowadzącego postępowanie przygot?w~wcze. guje wyłącznie prokuratorowi ' 

§i. . Po 'zakończeniu postępowani~ przygotowawczego 200 Kodeksu 
udostępniasię' stronóm oraz' iCh obrońcom, pełnomocnikom § 2. przedmioty określone wart. postępo-

- ' . ść wania karnego zamiilsl do dE'pozytu -sądowego składa się do i przedstawicielom ustawowym akta sprawy i daje mbzno • 
depozytu we właściwym 'miejscowo organie administracji fi-sporządzenia z nich odpi~ów. Artykuł 143 § l i 2 Kodeksu nansowej'prez')'di6w po'wi'atowych Jmiejskich w. miastach sta~ 

postępowania ' kai'ńego stosuje, się. ' ' nowiących , powiaty, dzie~nicowych) rad .narodowych, a ,w 
§ ;3. 'Prokurator, finansąwy organ orzekający oraz organ ' , ~prawachnależątych do orzecznictwa organówadministracjJ 

- , nadrzędn'ynad , prowadzącym postępowanie przygotowawcze celnej .... do depozytu w urzędzie c'elnym. 
' może przeglądać akta sprawy w każdyrp jej stanie oraz żą- . 

d ć . 'l . ' kt t m c I Udostępnienie akt innym oso~ , §, 3. Waluty zagraniczne i incie przed~ioty warto,ściowe, 
. b~m p~~~~ :i~:n~m' :y~'aga e Z~O~y kler?wnika ?rganu, ' przed ' 'l<:,tórych. rod~aj 'określi Minister Finansó~, odda~e, . się na prze: 

, _ ' ldóryni toczy ' się' postępowanie. , chowame do Narodowego ' Banku Pplsklego. MInister Handlu' 
, ' , Zagranicznego VI pOTbzumieriiu. z Ministrem Fina'nsów określi 

" Art 1St. , § 1. Postępowanie , mające ria celu od tworze- wypadki, w których waluty iagraniczne ' I inne przedmioty 
nie zaginionych lub zniszczonych , akt sprawy " przeprowadza , wartościowe można ' przechowywać Vi urzędach ce,lnych, oraz 
'drgan, przed którym sprawa toczyła ' się ostatnio. Jeżeli orga·sposób ich przechowywania; , '. , : 
nem tym jest fil)al)sowy orgaą orzekający drugiej instancji, § 4. J~żeli sprz~dażyw tr'ybie przewiazianym wart. 201 
oman, ten może zlecić odtworzenie akt finansowemu organo~Kodeks'u postępowania ka~nego doko,nuJe finansowy orgon 
Wł orżekającemu pierwszej instancji. ' dochodzenia lub finailsowy ofgan orzekający, stosuje się od. ' 

. §. 2, W zakresie odtworzenia aH stosuje się odpowied- pOwiednio przE'pisy o postępowaniu egzekucyjnym VI adIlli~ 
niQ art. ' 14~151 Kodeksu postępowania karnego. Użyte w nistracji. 
tych przepisach określenia "sąd" lub .. prezes sądu" ozna-

' czają odpowiednio organ uprawniony do odtworzenia akt Rozdzla1 7. Srodki przymusu. 
lu? kie,rownika tego organu. ' 

Rozdział 6. Dowody. 

Art. 152. Do dowodów stosuje się art. 152':"'163, 165-167, 
• 172,173, 174 § l i 3, art. 175-178, 181-187 i 189-203 Ko

deksu postępowania k-arnego, ze ' ,żmianami wynikającymi 
z przepisów niniejszego rozdziału. pkreślone w tych przep~

sach uprawnienia i obowiązki procesowe Milicji Obywatel
skiej dotyczą także innych organów dochodzenia. 

Art. 153. § l. W wypadku określonym w art. 162 § 3 
Kodeksu pqstępowania karnego , z wnioskiem o zwolnienie 
świadka od obowiązku zachowania tajemnicy pańsiwowej 
może zwrócić się do właściwego naczelnego organu admini
stracji państwowej również kierownik finansowego organu 

- orzekającego drugiej ,instancji. • 

§ 2: W wypadku .określonym wart. 163 Kodeksu postę
powania karnE'go organ dochodzenia lub finansowy organ 
orzekający mo'że zwrócić się do prokuratora o zwolnienie 
świa'dK:a od obowiązku zachowania tajemnicy. 

§, 3; Przepisy wydane na podstawie art. 164 § 2 Kodeksu 
p'ostępowania karneg? stosuje się odpowiednio, 

Art. 154. Jeżeli osoba uprawniona do odmowy' złożenia 
zeznania albo zwolniona od tego na podstawie art. 167 Ko
deksu postępowania karnego oświadczy nie póżniej niż przed 
zakończeniem postępowania przygotowawczego, że chce z te
go prawa skorzystać. poprzednio złożone zeznanie tej osoby 
nie może ani słuzyć za dowód, ani być odtworzone. 

Art'. 155. W wypadku określonym wart. 174 § 3 Kodek
su postępowania karnego zarządzenie ' przesłuchania świadka 

z udzialem biegłego lekarza lub biegłego psychologa moiC'! 
wydać również kierownik finansowego organu dochodzenia ' 
lub finansowego organu or,zekającego. 

Art. 156. Do biegłego stosuje się odpowiednio art. 160, 
162, 163, 172, 173 § 1 i art. 179 Kodeksu postępo~vania' kar
nego oraz art. 153 niniejszej ustawy. 

. .:-

Art. 158. ' Do zatrzymania osoby podejrzanej o popełnie
nie przestępstwa skarbowego stosuje się art. 20$-208 Kei.
deksu postępowania karnego. Określone w tych przepisach 
uprawnienia i obowiązki Milicji Obywatelskiej dotyczą rów~ 
niez innych organów prowadzących dochodzenie w 'sprawach 
karnych skarbowych. W , razie , potrzeby organy te mogą 

zwrócić się do Milicji Obywatelskiej o udzielenie pomocy w 
zatrzymani li. ' 

Art. 159. §1. W postępowaniu priygot'owawczym doty"
czącym przestępsiwa skarbowego należącego do właściwośCi 
sądów stosuje się art. '209-216, 217' § l i 2 i art. 218~238 
Kodeksu postępowania karnego, Jeżeli zachodzi potrzeba za- ' 
stosowania środka zapobiegawczego, organ prowadzący do
chodzenie zwraca się do prokuratora. 

§ 2. W sprawach określon'ych w§ l mają zastosowanfe 
również art. 239-241 Kbcleksu póslEtPowania ,ka'rnego, 

Art. 160. § l. Na świadka, bieglego lub tłumacza, który 
bez podania usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie . 
organu prowadzącego poslępowanie albo bez zezwolenia tegp 
organu wydalił 5ię z miejsca czynności przed jej zakończe~, 
niem lub odmówil lłożenia' zeznań alho wykonania obowiąi
ków biegłego lub tłumacza, można nalużyć karę ' porżądkową 
od 50 do 500 zlolych. 

§ 2. Przepis § l stosuje się odpowiednio do osoby, ' która ' 
oędąc obowiązana do okazania albo' wydania przedmiotu 
oględzin lub dowodu rlC'czowego odmówila jego okazania lub 
wydania. ' " 

§ 3, Osoba LIkaralla może w ciągu 7 dni od dat.y oorę
czenia jej postdnnwienia o nalo±eniu kary porządkowej 
usprawiedliwić nieslawiennictwo lub niewykonanie innych 
obowiązków , Karę porządkową należy uchyliĆ' w razie uzna-

' nia nieslawiE:nniclwa lub"' niewykollaniainnych obowiązków 
,za usprawiedliwione , . 

§ 4. O nalożeniu kary porządkowej oraz o jej uchyleniu 
' rozslrzyga kierownik finansoweqo organu dochodzenia , a w 
postępowaniu przed finansowym organem orzekającym -

• 

'j 
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kierownik tego organu. Na postanowienie o ' odmowie uchy-
lenia kary porządkowej przysługuje zazalenie. ' ' 
. § 5. Przepisy § l, 3 i 4 stosuje się odpowIednio w razie 
niestawieniasię na wezwanie osoby odpowiedzialnej posił-
kowo lub :0dmowy złożenia przez nią wyja~nień,. ' 

§ 6. W ra~ie , uchybienia przez żołnierza w czynnej 
służbie wojskowej obowiązkom , oĘreślonym w §, l i 2 kie
rownik or'ganu prowadzącego dochodzenie, a vi postępowaniu 

, przed finansowym organem orzekającym - kierownik tego , 
organu, może wystąpić do dowódc'f. jednostki wojskowej, w 
której żolnierz ten pełni służbę, o pociągnięcie go do oapo
wiedzialnoś.ci "dyscyplinarnej. Artykuł 245 § 2 Kodeksu po
stępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

§ 7. Artykuł 245 § 3 Kodeksu postępowania karnego 
stosuje się odpowiednio. 

Art 161. W wypadkach określonych wart. 160 § l or
gan dochodzenia, a w postępowaniu' przed organem 'orzeka
jącym '- ten organ, może ponadto zarządzić przymusowe d'o
prowadzenie trzez Milicję Obywatelską świadka, biegłego, 
tłumacza lub osoby odpowie,dzialnej posiłkowo. Artykuł 242 
§ 2 Kodeks~ ostępowa ni a ,karnego stosuje ' się odpowiednio. 

Art. 162. W postępowaniu przygotowawczym dotyczą

cym sprawy należąc:ej do właściwości sądów, jeżeli kary 
określone wart. 160 §, 1 i 2 ' okazały się nieskuteczne albo 
gdy inne ważne względy za tym przemawiają, kierownik 
organu prowadzącego dochodzenie może zwrócić się do pro
kuratora ~ wnioskiem o ' zastosowanie kar porządkowych 
określqnych wart. 242 § l, art. '244 § 2, art. 245 i 246 ' § l 
Kodeksu postępowania karnego. W razie uwzględnienia 

wniosku stosuje się odpowiednio również art.· 243, 244 § 3 
i 4, ' art. 246 § 2 i art. 247 Kodeksu postępowania karnego. 

Art. 163. ' § 1. W razie popełnienia przestępstw,i lub wy
, kroczenia skarbowegą może z urzędu nastąpić zabezpieczenie 
na mieniu oskarżonego grożącej za ten' czyn , grzywny ' lub 
kary pieniężnej oraz 'kosztów postępowania. 

§ 2. Grzywnę i koszty postępowania można ' zabezpie
czyć także ' na mieniu osoby odpowiedzialnej PQsiłkowo. 

§ 3. Przepis §, l stosuje się również do zabezpieczenia 
grożących kar konfiskaty mienia, przepadku rzeczy lub jej 
równowartości oraz do zabezpieczeni.a należności państwowej 
uszczuplonej przez przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. 

Art. 164. § 1. Zabe'zpieczenie grożącej kary grzywny, 
kary pieniężnej, równowartości przedmiotów przestępstwa 
lub wykroczenia skarbowego, kosztów postępowania oraz 
uszczuplónych . należności następuje w sposób określony w 
art. 162 ustawy z dnia i 7 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 24, poz. 151). 

§ 2. Do zabezpieczenia grozącej kary konfiskaty mienia 
lub przepadku rzeczy stosuje się art. 249 § 2 Kodeksu po-
stępowania karnego. ' 

Art. 165. Postanowienie o zabezpieczeniu wydaje w to
ku postępowania przygotowawczego kierownik finansowego 
organu dochodzenia," a w dalszym postępowaniu - finanso
wy organ orzekający pierwszej instancji. 

Art. ' 166. § 1. W P'()st~powaniu przygotowawczym w 
sprawie o przestępstwo sl<arbowe popełnione w okolicznoś

ciach określonych wart. 25 § l pkt 3 kierownik organu ' do
chodzenia może, niezależnie od uprawnień określonych w 
art. 165, zwrócić się do prokuratora o wydanie. postanowienia 
-o zabezpieczeniu kar majątkowych i l.\SZczupfonych należ
ności państwowych. Postanowienie takie prokurator może 
wydać również z urzędu. ' , 

,,', § 2. W wypadkach określonych w § l stosuje się do
mniemanie ustanowione wart. 134 § 1 Kodęksu karnego wy-
konawczego. ' 
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Art. 167. W postanowieniu o zabezpieczeniu okreslasię 
zakres i sposób tego zabezpieczenia. ,Na , postanowienje o za
bezpieczeniu przy~ługuje zażalenie. 

Art. 168. Zilbezpieczenie upada" gdy nie zostaną prawo-
, mocnie orzeczone: konfiskata, grzywna, kara,' pieniężna, 
ściągnięcie równowartości przedmiotu przestępstwa , lub wy
kroczenia albo ściągnięcie kosztów postępowania. Zabezpie
czenie uszczuplonyc~ należności państwowych upada, jeżeli 

w ciągu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia 
nie zostanie wszq:ęta egz'ekucja dla ściągnięcia tych należ-
ności. 

Art. 169. § 1. W razie popełnienia przestępstwa lub wy-' 
kroczenia skarbowego organ dochodzenia może dokonać tym
cza;sowego zajęcia mienia ruchomego oskarżonego, jeżell za
chodzi obawa usunięcia tego mienia. 

o§ 2. Artykuły 189-203 i 253 § 3 i 4 Kodeksu 'postępowa

nia karnego oraz art. 157 niniejszej ustawy stosuje się 'od
powiednio. -, 

Rozdział 8. Postępowanie przygotowawcze. 

Art. 170. Postępowanie przygotowawcze wszczyna się, 

jeżeli zachodzi uzasadnione pqdejrzenie, że popełniono ' prze-

stępstwo lub wykroczenie skarbowe. ' 

Art. 171. § 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu 
przestępstwa, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym fi
nansowy orggn dochodzenia, Milicję Obywatelską lub pro
kuratora. 

' § 2. Instytucje państwowe i społecżne, które w związku. 
ze swą działalnością dowiedziały , się o popełnieniu przestęp
stwa lub wykroczenia sk,arbowego, są obowiązane niezwłocz
nie zawiadomić o tym finansowy organ dochodzenia lub Mi
licję Obywatelską albo prokuratora oraz przedsięwziąć czyn
ności nie cierpiące zwłoki do czasu przybycia organu powo
łanego do , ścigania przestępstw i wykroczeń skarbowych lub 
wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie 
dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa lub 
wykroczenia skarbowego, 

Art. 172. Postępowanie przygotowawcze ma na celu: 
l) ustalenie, czy rzeczywiście zostało popełnione prżestęp-

stwo, lub wykroczenie skarbowe, 
2) wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy, 
3) wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy" 
4) zebraJ!ie niezbędnych danych o osobie oskarżonego sto- 

sownie do art. 8 Kodeksu postępowania karnego, 
5) zebranie i utrwalenie dowodów. 

Art. 113. W- postępowaniu przygotowawczym stosuje się 
odpowiedn,io art. 257; 263, 264, 267-271, '274, 276, 282, 286, 
288 i 291-293 Kodeksu postępowania karnego, a w postępo
waniu przygotowawczym dotyc,zącym przestępstw skarbo
wych należących do włąściwości sądów również art. 272, 
273, 275, 277-279, 284, 295, 2% i 297 § l Kodeksu --postępo
wania karnego, ze zmianami wynikającymi z przepisów ni
niejszego rozdziału. Określone w tych przepisach uprawnie- 
nia j obowiązki dotyczą również innych organów prowadzą~ 
cych dochodzenie w sprawach 'karnych skarbowych. 

Art. 174. § 1. W sprawach , o przestępstwa i wykrocze~ , 
nia skarbowe prowadzi się dochodzenie. 

§ 2. Dochodzenie prowadzą: 
1) w sprawach o przestępstwa iwykro~zen.ia skarbowe 

określone wart. 52, 54-57 i 74-81 - urzędy celne, 
2) w sprawach o pozostałe przestępstwa i wykrocżenia skar

bowe - organy administracji finansowej prezydiów po
wiato:wych (miejskich w miastach stanowiących powiaty 
miejskie, dzielnicowych) rad narodowych. 
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§ 3. W spra\vach o przestępstwa i , wykroczenia skarbo- ' 
we ujawnione przez organy, Ministra Finansów w zakresie 
kontroli finansowej dochodzenia prowadzą te organy. 

§ 4.'. Organy wymienione w §, 2 I 3 określane są w dal
szym ciągu jako "finamiowe.organy dochodzenia". 

§ 5. Urząd celny .może wszcząć dochodzenie również w 
,sprawie o przestępstwo lub ~ykroczenie skarbowe nie wy
mienione w § 2 pkt l, a po zabezpieczeniu dowodów przeka
zać sprawę do dalszego prowadzenia organowi określonemu 
w § 2 pkt 2. Organ określony w § 2 pkt 2 może również 
wszcząć dochodzenie w sprawie o przestępstwo lub wykro
czenie skarbowe wymienione w § 2 pkt l i' po zabezpieczeniu 
dowodów przekazać sprawę do dalszego prowadzenia urzę

dowI celnemu. 
§ 6. Minister Finansów, a w sprawach należących do 

właściwości organów administracji celnej ~ Minister Handlu 
Zagranicznego, może ustalić w drodze tozporządzenia właści
wość finansowyc.h organów dochodzenia w sprawachokreś
lonego rodzaju w sposób odmienny o.d _wskazanego w' § 2 i 3. 

Art. 175. § 1. Dochodzenie mogą prowadzić również: 
1) Milfcja Obywatelska - w ~prawach o przestępstwa i wy

kroczenia skarbowe, ujawnione przez Milicję Obywa
telską, 

2) Wojskowa Służba Wewnętrzna - w sprawach o prze
stępstwa I wykroczęnia skarbowe popełnione przez oso

. by wymiEmlone wart. 564 § 1 Kodek~u postępowania 

karnego, , ' 
3) organy Wojsk Ochrony Pogranicza - w sprawach 

. o przestępstwa i wykroczenia skarbowe wymienione w 
lut. 174 § 2 pkt 1, ujawnione przez te organy. 

§2. ' Użyte ' w nini,ejszej ustawie określenie "organy do
chodienia" oznacza również organy wymienione ' w § 1. 

§ 3. Organy dochodzenia , wymienione w § 1 mogą ogra
niczyć swoje czynności do zflbezpieczenia śladów i dowodów 
przestępstwa lub wykroczenia skarbowego i przekazania 
sprawy do dalszego prowadzenia właściwemu finansowemu 
organowi dochodzenia. Nie dotyczy to jednak spraw ' o prze
stępstwa skarbowe należące do właści,wości sądów, chyba 

, że prokurator sprawujący nadzór nad dochodzeniem zarzą
dzi inaczej. 

Art.- 176. § 1. Prokurator sprawuje nadzór nad docho
dzeniem w sprawach należących do właściwości sądów. Do
chodzenie w innych sprawach prokurator mbże objąć swoim 
nadzorem, jeżeli uzna to za celowe. 

§ 2. Prokurator może przejąć każdą sprawę , do swego 
prowadzeniśl.. 

§ 3. W sprawach o przestępstwa skarbowe śledztwo mo
:te być prowadzl;me ze względu na wagę lub zawiłość sprawy. 

Art. 177. § 1. W zakresie właściwości organów docho
dzenia stosuje się 'odpowiednio a~t. 132-134. 

§ 2. Jeżeli za'chodzi potrzeba dOkonani,a określonej czyn
Iioś<;l poza siedzibą organu prowadzącego dochodzenie, organ 
ten może zwrócić się do innego organu dochodzenia o do
konanie takiej czynności. 

Art. 178. § 1. Organem właściwym do rozpatrzenia za
taleń na postanowienia i zarządzenia wydane w toku postę
powania przygotowawczego jest: 

1) :w sprawach należących do właściwoś.ci sądów - proku
rator sprawujący nadzór nad postępowaniem przygoto
wawczym, 

2) w pozostałych sprawach - finansowy organ orzekający 
drugiej ,instancji. 
§ 2. Jeżeli - zaskarżone postanowienie lub zarządzenie 

, wydał lub zatwierdził prokurator, zażalenie rozpatruje pro
kurator . nadrzędny • . 

Art. 179. § I. Można zaniechać wydania ' postanowienia 
. o wszczęciu dochodzenia, jeżeli z otrzymanego zawiadomie

nfa lub z innych -danych ' wymka, że istnieją podstawy do, 
spisania protokołu karnego lub wydania postanowienia 
o przedstawieniu zarzutów. 

§ 2. W sprawie o przestępstwo skarbowe należące do 
właściwości sądów organ' dochodzenia obowiązany jest za
wiadomić niezwłocznie prokuratora 'o wszczęcIu dochodzenia , 
Można ' jednak zaniechać zawiadomienia, jeżeli sprawa , doty
czy przestępstwazagrożoriegokarą pozbawienia wolności 
do lat 2. . 

§ 3, W razie wszczęcia dochodzenia w sprawie o prze, 
stępstwo skarbowe popełnione przez osobę wymienioną w 
art. ' 564 § , 1 Kodeksu postępowania karnego, zawiadomieni~ 
prokuratora wojskowego jest obowiązkowe. ' , 

Art. 180. § 1. Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia 
dochodzenia lub zebrane w jego toku zawierają dostateczne 
podstawy do przedstawienia określonej osobie zarzutów, fi
nansowy organ dochpdzenia spofZć;idza protokół karny. Pro
tokół karny zamiast postanowienia o przed~tawieniu zarzu
tów mogą sporządzać również · organy dochodzenia wymie-
nione wart. 175 § 1. ' 

§2. Protokół karny powinien zawierać wsk.JZanie oskar-,.. . 
żonego, dokładne określenie zarzucanego mu czynu i jego 
kwalifikacji pr:awnej oraz przytoczen'ie . dowo'dów uzasadnia
jących zarzuty: Jeżeli' protokół karny sporządza się w ohec
ności ' oskarżonego, protokół karny powińien zawierać ponad-
to jego wyjaśnienia. ' . 

§ 3. Jeżeli w toku dochodzenia okaże 'się, że oskarżone
mu należy zarzucić ponadto czyn nie objęty sporządzonym 
uprzednio protokołem karnym albo czyn w zmienionej w 
istotny sposób postaci lub też że czyn zarzucany należy 

zakwalifikować z surowsiego przepisu, sporządza się uzupeł
niający protokół karny. Przepis § i stosuje się ' odpowiednio. 

§ 4. Jeżeli protokół karny sporządzono w nieobecności 

oskarżonego, treść protokołu należy przedstęwić oskarżone

mu przy jego pierwszym przesłuchaniu. 
Art. 181. W sprawach o przestępstwa skarbowe zagro

żone karą pozbawięnia wolności do lat 2 lub karą grzywny, 
jak również w sprawach o wykroczenia $karpowe organy 
dochodzenia wymienione wart. 175 § l mogą zaniechać spo
rządzenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów lub pro-

, tokołu karnego, W takim wypadku konieczne jest przesłu
chanie oskarżonego co do treści zarźutów. 

Art. 182. § 1. W sprawie należącej do właściwości fi
nansowych organów orzekających należy na żądanie dopu· 

~ŚCić do udziału w czynnościach dochodżczych . oskarżonego 

oraz obrońcę, gdy jest już w sprawie ustanowiony. Arty
kuł 272' § 2 Kodeksu postępowania karnego stosuje się od
powiednio. 

~2. Organ dochodzenia może , odmówić żądaniu ze 
wżględu na interes dochodzenia. W ' razie odmowy wydaje się 
.postanowienie, -

Art. 183. W sprawie należącej do właściwości finanso-
wych organów orzeRających. gdy wyjaśnienia oskarżonego 
przyznającego się do winy nie budzą wątpli"wości, można za
niechać przeprowadzania dalszych dowodów i uznać docho-
dzenie za zakończone. " . 

Art. 184. Jeżeli oskarżony o przestępstwo skarbowe był 
już w postępowaniu przed finansowym organem orzekającym 
prawomocnie karany, dołącza się do akt dochodzenia odpis 
orzeczenia karnego i dane dotyczące wykonania kary, a w 
razie potrzeby - akta poprzedniej sprawy. '" " 

Art.- 185. § 1. W sprawach należących do właściwości 
finansowych organów orzekających oraz w sprawach o prze
stępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2 moż-

" 

-,... 

.-
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na zakończyć dochodzenie bez wydariia ' postanowienia 
. o zamknięciu 'dochodzenia: 

§ 2, ., W sprawach okręślónych Vi § 1 należy przed Za
kończeńil~in(lochodzenia przedstawić oS,karżonemu ' dowody, 
z którymi poprzednio riie był zapoznany. ' I 

§ 3, Czymiości określonej w § 2 można zaniechać: ' 
1) jeżeli oskarżony, wezwany vi celu dokonania tej czyn

ności, nie stawił się bez uzasadnionego powodu, 
2)w sprawach o wykroczenia skarbowe nie zagrożone karą 

. dodatkową przepadku. 
§ 4, Przepisy § 2 i 3 pkt , l stosuje się odpowiednio do 

odpowiedzialnego posiłkowo riiezależnie od tego, jaką karą 
dane przestępstwo skarbowe Jest zagrożone, 

'Art.l90.§ 1. ! Jeżeli postępowanie 'przygotowawcze nie 
dostarczyło podstaw do sporządzenia aktu o'skarżenia~ wnio-. 

'" sku ·' o 'ukaranie ,' lub ; wydania orzeczenia karnego, ' wydaje się 
' postanowienie o , umo.rzeniu. 

, ";9' 2. W -sprawie o przestępstwo skarbowe należące do 
wła'ściwoścI' sądów postanowieriie o umorzeniu, jeżeli nie zo- , 
stało Wydane przez ' prokuratora, wymaga jego' pisemnego. 
zatwierdzenia; dotyczy to również sprawy, którą pro.kurator 
objął. swoim nadzorem. W sprawach o inne prze,stępstwa lub 
wykroczenia skarbowe postanowienie o umorzeniu wymaga 
pisemnego zatwierdzenia przez kierownika finansowego orga- , 
nu orzekającego pierwszej , instancji, chyba że postanowie~ 

nie o umorzeniu wydał pro.kurat6'r. 

Art. 186. § 1. Dochodzenie powiimo być ukończone w ' 
ciągu 3 miesięcy od jego wszczęcia, _ 

§ '2, W uzasadnionych wypadkach finansowy organ orze
kający drugIej instancji, a , w sprawach o przestępstwa skar
bpwe należąte do właściwości sąd~w -; ' prokurator, może 
pr.zedłużyć okres dochodzenia na dalszy czasoznaczcmy. 

§ 3'. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do postanpwie-
nia o zawieszeniu ppstępowania. ' 

§ 3. Jeżeli dothodzenie prowadzi organ będący jedno
cześnie w tej samej ,sprawie ' finansowym organem orzekają
cym, wydanie orzeczenia karnego lub . innego ' rozstrzygruęcia 
kończącegQ postępowanie w pierwszej instancji powinno na
stąpić nie póżniE!j niż w ciągu 4 miesięcy od wszczęcia do-
chodze!lia. 'Przepis § 2 stosuje się odpowiednio. ' 

Art. 187; § 1. W sprawie o przestępstwo skarbowe" na
, leżące dQ , właściwości , sądów finansowy organ dochodzenia 

",W ciągu 14 dni .od zakończenia dochodzenia ' sporządza akt 
oskarżenia i przesyła go wraz z aktami prokuratorowi, prze
ka~ując jednocześnie dowody rzeczowe. Akt oskarżenia za
twierdza i wnosi dp sądu ,prokurator. 

§ 2. W sprawie, w której dochodzenie prowac\ził organ 
wymieniony wart. 175 § l, organ ~en po zakończeniu do
,chodzenia niezwłocznie przesyła akta oraz , przekazuje do
:wody rzeczowe prokuratorowi, który , sporządza ' i wnosi do 
sądu akt oskarżenia. ' 

§ 3. Prokurator sporządza akt oskarżenia, jeżeli prowa-
dził pos'tępowanie p'rzygotówaw~ze .• " ~ , " 
, §' 4. Vf akcie oskarżenia należy wskazać ten' organ fi· 
nansowy, któremu przysługują uprawnienia oskarżyciela pu
~licznego. Organ ten zawiadamia się o,wniesieniu aktu oskar· 
żenia 'przez doręczenie odpisu tego aktu. 

§5. O przesłaniu , aktu oskarżenia do sądu prokurator 
zawiadamia , oskarżoneg'o. '~ , 

Art. 188. Prokurator odmawia zatwierdzenia aktu oskar
żeni~, jeżelI uzpaj~; 'że sprawa nie n~leży do właściwości
sądu lub że " postępowanie , powinno być umorzone albo że 

dochodienie wymaga ~zupełnienia. Postanowienie o odmo
wi~ zatwierdzenia doręcza się finansowemu organowi do
chodzenia, ajezeliprzyczyną odmowy było uznanie, te spra- ' 
Wił rtalezy '<Io właściwości 'finansowego organu orzekaj4'cego, 

' postanowienie takie ' doręc~a się rÓwnież temu organowi. Na 
postanowienie przysługuje- zażalenie. ' ,,' 

' Art. 189. § '1. 'W sprawie należącej do właściwości fi
nartsOwych 'otganów ' orzekających organ :dochodzenia, ' jeżeli 
nie jest " jednocźeśnie organem ' powołanym, do orzekania w 
danej sprawie, po ukończeniu dochodZenia niezwłocznie 

'przesyła ' akta i przekazuje ' dowody rzeczowe właściwemu 
organowi finarisowemu pierwszej instancji wraZ :i wnioskiem 
o. l' \lkaranie. Wniosek ten powinien' zawIerać imię T nazWi
sko' o.skarzonego 'oraz" hme dane ojeg'o. 'osobie,"jak rÓwnież 
opis ' j kwalifikację prawną 'zarz'uc'aj:iego i mu czynu. ' \ 

§ 2. Fiilanso'YY organ orzek~ją~~' pięr:Wsz~'j ' inst-a:ncji 
zwraca wniosek" wlaz Z' 'aktami organówi 'dóchodzenia, ' jeżeli 
użnaje/że sprawa należy do właśCiwośCi sądów "albo ze 'cfo
chodzenie wymaga u:l:l1pełriieniiI," r '>, " " " ' 

• 

§ 4. W postanowieniu o umorzeniu postępowania ro~

strzyga się również o dowoc,lach rzeczowych oraz o ' prze
padku przed~iotów czynu zabronionego. " 

§ 5. ' Na postanowienie o umorzeniu lub co do' zawiesze
nia postępowania oskarżonemu przysługuje zażalenie. W ra
zie postanowienia przepadku przedmiotów czynu zabr,onio
nego zażalenie przysługuje również lnterweąientowi. Jeżeli 
p,9stanowienie o przepadku wydano w sprawie należącej do 
właściwości , sądów, oskarżony i interwenient może zamiast 
zażalenia złożyć w terminie t dni wniosek o rozstrzygnięcie 

"sprawy przepadku'przez sąd. 

Art. 191. § '1. W sprawie o przestępstwo skarbowe lia
leZące do właściwośCi sądów oraz w sprawie o' inne' prze
stępstwo skarbowe, którą prokurator przeją~ 'do s~~go, pro
wadzenia, pQstanowienie o warunkowym umorzęniu postę,,; 

powania wydaj~ prokurator z urzędu lub na wniosek organu 
docho.dze'nia. 

, § 2. Jeżeli przestępstwo polega na uszczupleniu należ
ności państwowej i .należność ta, nie została zapłacona, 'po.

J st~nowienie powinno ,określać termin ,jej zapłaty. 
§ 3. Umarzając warunkowo_ postępowanie prokurator 

może postanowić jednocześni'e ' przepadek rzeczy tytułem 
, środka zabe,z~ieczającego. . 

§ 4. Na postanowienie o warunkowym umorzeniu oskar
żonemu, który sprzeciwu nie zgłasza, przysługuje zażalenie , 

do sądu w zakresie ustalenia warunków, umorzehia wymie-, 
ni onych W art. 28 i 29 § 1 Kodeksu karnego oraz art. 18 ni
niejszej ustawy. W razie postanowienia przepadku rzeczy 
zażalenie przysługuje również interwenientowi. 

§ 5. Artykuł 290 Kodeksu postępowania karnego stosuje 
, się: 

Art. 192. § l. W sprawie o przestępstw,o. skarbowe inne 
niż określone w art. 191 § 1 postanowienie o warunkowym 
urilOrzeniu postępowania wydaje ' kierowni,.k finansowego. 
organu ,orzekającego pierwszej instancji z urzędu lub nef 
wniosek organu dochodzenia. Artykuł 191 , § 2-4 stosuje się 
odpowiednio. I 

§ 2. Postanowienie o podjęciu postępowania warunkowo. 
umorzonego wydaje finansowy organ orzekający drugiej in
stancji. Przed podjęciem postępowania , należy ' oskarż,onemu 
umożliwić złożenie wyjaśnień. 

§ 3. Prżed podjęciem postępowania organ ok~eślQny ' W. 
§ 2 może przedsięwziąć lub zlecić organowi dochodzenia do- ' 
konanie ' ni'ezbędnych czynnÓści dowodowych ' w celu spraw
dzenia okoliczności uzasadniających wydanie postanowienia 
o podjęciu postępówańia~' , - .' ' '. 

, 'Art. 1~3. Jeżeli zażalenie na postanowienie proku~atora 
lub kierownika - orgariu 'finansowegci,' Q warunkowym umo
rzeniu postępo'wania' rozpozna'wał ~ąd, sąd ten orzeka rów .. 

, riief '8 ' I'ocijędu ~póśtępoWania warunkowo umorzorte'gó: Ar{y'~ , 
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, 
kuły 484 ,§ ,1 i . 485 Kodeksu postępowania karnego stosuje 

' się odpowiednio. 
'. Art. 194. ' § 1. O podjęciu ' umorzonego postęppwania . 
przygotowawczego rozstrzyga organ,' który zatwierdził post a
:nowieni,e o umorzeniu, a jeżeli postanowienie o umorzeniu 
wydał prqkurator, o podjęciu rozstrzyga prokurator. O wzno
.wieniu prawomocnie ' umorzonego postępowania przygoto
wawc'zego rozstrzyga finansowy organ orzekający drugiej in
stancji, a jeżeli' postanowienie o umorzeniu wydał · lub, za
twierdził prokurator, o wznowieniu rozstrzyga prokurator. 

, nadrzędny. 

I§ 2;, Artykuł 192 § 3 stosuje się odpowiednio. 

. Art. 195. § 1. Minister Finansów może uchylić prawo
mocne postanowienie o umorzeniu dochodzenia w stosunku 
do osoby, : którą przesłuchano w' charakterze oskarżonego, 
albo o warunkowym umorzeniu postępowania, jeżeli stwier
dzi, że umorzenie postępowania było ,niezasadne. Po upływie 
6 miesięcy _od daty uprawomocnienia się postanowienia 
o umorzeniu Minister Finansów może uchylić lub zmienić po- Ol 

stanowienie albo ' jego uzasadnienie jedynie w interesie 
, .oskarżonego. . 

§ 2 . . Jeżeli postanowienie o umorzeniu albo o warunko
wym umorzeniu było wydane lub zatwierdzone przez proku
ratora, stosuje się art 294 Kodeksu postępowania karnego. 

Rozdział 'g. Dobrowolne poddanie się k~rze. 

Art. 196. § 1. W postępo,Waniu przygotowawczym, a w 
postępowaniu przed finansowym organem orzekającym -
przed wydśmiem orzec;zenia karnego. oskarżony może złożyć 
na piśmie , lub do protokołu wniosek o zezwolenie na dooro
wolne poddanie się karze. 'składając taki wniosek, oskarżo
ny obowiązany jest , uiścić jednocześnie co najmniej kwotę 

. odpowiadającą naj niższej grzywnie (karze pieniężnej), grożą" 
cej za dany czyn, a jeżeli czyn jest zagrożony karą dodatko
wą przepadku rzeczy - wyrazić ponadto zgodę na ich prze
padek lub uiścić równowartość tych rzeczy. 

§ 2. Jeżeli stos9wnie do przepisów niniejszej ustawy 
or.zeczenie przepadku rzeczy nie jest obowiązkowe, oskarżo
ny może ograniczyć wyrażenie' zgody na przepadek lub uiścić 
równowartość tylko ' niektórych rzeczy zagrożonych karą 

'I. przepadku ,albo złożyć . wniosek o całkowite zaniechanię prze
'padku lub uiszczenia równowartości. 

§ 3. 'Nie jest dopuszczalne dobrowolne poddanie się ka~ 
rze w sprawach o przestępstwa skarbowe zagrożone karą za
sadniczą pozbawienia wolnośći,jak również, gdy zgłoszono ' 
interwencję co do rzęczy zagrożonych przepadkiem. ' 

§ 4. Oskarżony może cofnąć wniosek o dobrowolne pod
danie. się karze nie wcześniej niż po upływie 4 miesięcy od 
jego złożenia. Niedopuszczalne jest cofnięcie tal5.iego wnio
sku po . doręczeniu pos'tanowienia , zezwalającego na dobro-

. wolne poddanie się karze. ' 
Art. 197. § 1. O uwzględnieniu wniosku ' o dobrowolne 

poddanie SIę karze rozstrzyga postanowieniem finansowy 
organ orzekający pierwszej instancji. W sprawach o prze
stępstwa skarbowe należące stosownie do art 123 § '2 lub 
art. 124 . § l do właściwości sądów . uwzględnienie wniosku 
o dobrowolne poddanie się karze wymaga zgody ' prokura
tora. Jeżeli wniosek został ziożony po zakończeniu docho
dzenia, wydanie' orzeczenia . karnego . uważ'a się z~ równo~ 
znaczne z odmową uwzględnienia wniosku. 

§ 2. Przed rozstrzygnięciem wniosku finansowy organ 
orzekający możezażądiłć od oskarżonego pod\vyższenia zlo
żoneJ. kW9ty, uiszczenia kosztó,v postępowania, a w wypad
ku określonym :w art. J96 , § 2 ...,;.. także wyrażenia zgody. na 

przepadek ·rzeczy nie objętych wnioskiem lub uiszczenia ich 
równowartości, wymaczając jednocześnie odpowiedni terrnin 
w celu dokonania tych czynności. Niezachowanie tego ter
minu uważa się za równoznaczne z cofnięc.iem wniosku. 

§ 3 .. Minister Handlu Z{łgra'nicznego może w drodze roz
porządzenia upoważnić do rozstrzygania wniosków o zezwo
lenie na dobrowolne poddanie się karze również urzędy cel~ 
ne inne niż wyznaczone na podstawie art. 129 pkt 1. 

Art. 198. § 1. W postanowieniu zezwalającym na dobro
wolne poddanie się karze należy podać . hnię i nazwisko 
oskarżonego oraz inne dane o jego osobie, jak również 
określić czyn ' popełniony przez oskarżonego i kwalifikację 
prawną tego czynu oraz wymienić wysokość kwot uiszczo
nych przez oskarżonego tytllłem grzywny (kary pieniężnej), 

kosztów postępowania i' równowartości rzeczy podlegających 
przepadkowi, a gdy oskarżony wyraził zgodę na przepadek 
rżec;z:y - określić przedmioty objęte przepadkiem. 

§ 2. Postanowienie zezwalające na dobrowolne poddanie 
się karze staje się prawomocne z chWilą doręczenia oskar
żonemu. 

§ 3. Prawomocne . postanowienie zezwalające na dobro
wolne poddanie się karze powoduje te same skutki, co pra- . 
womocne orzeczenie karne. 

Art. 199. W razie nieuwzględnienia wniosku o dobro
wolne poddanie się karze lub cofnięcia takiego wniosku, 
uiszczone przez oskarżonego ' kwoty zatrzymuje się do · za
kończenia póstępowania jako zabezpieczenie grożących 
oskarżonemu kar oraz' kosztów postępowania, a jeżeli czyn 
polega na uszczupleniu należności państwowej :- również 

. jako zabezpieczenie tych należności. 
r 

Rozd·ział 10. Orzeczenie karne. 

Art. 200. § 1. Podstawę orzeczenia karnego stanowi ca
łokształt , okoliczności ujawnionych w postępowaniu przygo
towawczym oraz w postępowaniu przed finansowym organem 
orzeka jącym. 

§ 2. Nie wolno przeciw oskarżonemu lub odpowiedzial
nemu posiłkowo . uwzględniać dOjWodów, których treści mu 
nie przedstawiono. , 

§ 3. Przepis,:\ § 2 nie stosuje się w wypadkach określo
nych wart. 185 § 3 i 4. 

Art. 201.§ "L Orzeczenie karne powinno zawierać: 
' l) imię i nazwisko oskarżonego oraz inne dane o jego oso-

bie, 
2) opis i kwalifikację prawną zarzucanego czynu, 
3) orzeczenie o winie lub o umorzeniu postępowania, 
4) wskazanie zastosowanych przepisów ustawy karnej, 
5) inne dane wymienione wart. 144. . , 

§ 2. Orzeczenie skazujące powinno ponadto zawięrać 
dokładne ustalenie czynu przypisanego oskarżonemu ora?:ro
dzaj i · wysokość wymierzonej kary zasadniczęj, ' zastępczęj 

i doda~kowej. . 
Art. 202. W razie ustalenia po zakończenijl '. postępowa

nia' przygotowawczego okolicznośCi wyłączającej postępowa
nie, finansowy organ orzekający umarza postępowanie orze
czeniem . . 

Art. 203. Orzeczenie karne powinno w lł1iarę potrzeby 
zawierać również rozstrzygnięcie co do odpowiedzi.alności 

posiłkowej, dowodów rzeczowych, roszczeń , interwenienta, 
prżedmiolów zajętych na zab~zpieczenie kosztów postępowa
nia i innych kwestii wymagających rozstrzyg'nięeia przez fi
nansowy organ orzekający. 

Art. 204. Uząsadnienie orzeczenia karnego powinno za
wjerac wskazanie, 'jakie fakty uznał finansowy organ orzeka
jący za udowodniQne lub nie udowoanione. na jakich w tej 

.-
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mierze oparł się dowodach i dlaczego nie ' uznał . dowodów 
przeciwnych. W uz.asadnieniu o.rzeczenia skazującego należy 
ponadto przytoczyć okolicźności, które finansowy organ orze
kający miał na względzie przy wymiarze kary. 

ł 

2) przekroczyć granic odwołania; z wyjątkiem wypadków 
określ<mych w art. · 212.i 214-211. 

Art. 205. .Jeżeli ' orzeczenie karne nie zawiera · . roz
, strzygnięcia co do zastępczej kary pozbawienia wolności, do-

' wodów rzec,zowych lub kośztów · postępowania, finansowy 
organ orzekający rozstrzyga o tym w razie potrzeby w od· 
rębnym postanowieniu. Na postanowienie to przysługuje za· 

Art. 212. Finansowy organ orzekający . drugiej instancji 
uchyla lub zmienia orzeczenie na korzyść współoskarżonych, 
chociażby nie wnieśli odwołania, jeżeli je uchylił lub zIilie~ 
nil na rzecz współoskarżonego, którego odwołanie dotyczyło, 
gdy istriieją względy przemawiające za uchylenIem lub zmia-

żalenie. .. 

. nąna rzecz tamtych. 
Art. 213. Orzeczenie ulega uchyl~niu lub zmianie w ra

zie stwierdzenia: 
1) obrazy przepisów prawa materialn~go, 

Rozdział 11. Srodkl zaskarżenia. 2) obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć 
wptyw na treść orzeczenia, 

Art. 206. § 1. W wypadkach określonych w ustawie 3) blędu w ustaleniach faktycznych 
rozstrzygnięcia mogą być zaskarżone. Środkami zaskarżenia orz,eczenia, jeżeli mógł on mieć 

przy jętych za podstawę ' 
wpływ ' na tx:eść tego 

są: odwołanie, żądanie skierowania sprawy na drogę postę- orzeczenia, 
. powania ·sądowego oraz, zażalenie, . 4) wymierzenia nie współmiernie surowej kary lub niesłusz-

§ 2. Środki · zaskarzenia' wnosi się na piśmie · za pośred- nego zasłosowania środka zabezpieczającego. 
nictwem organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie, w Art. 214. Niezależnie od granic odwołania finansowy or-
terminie 7 dni od doręczenia odpisu rozstrzygnięcia. ,. gan orzekający drugiej instancji 4niewinnia oskarżonego w 

§ 3. Wnoszący środek zaskarżenia może skarżyć tylko razie stwierdzenia okoliczności określonych' wart. 11 pkt 1 
rozstrzygnięcia naruszające jego prawa lub szkodzące jego Kodeksu postępowania karnego. . 
interesom. Art. 215. Niezależnie od granic odwołania i 'wpływu 

. Art, 207. § L Organ, który wydał zaskarżone rozstrzyg- uchybienia na treść orzeczenia ' finansowy organ orzekający 
ni~cie, przekazuje niezwłocznie ' środek zaskarZenia wraz drugiej instancji uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli: , 
z aktami sprawy organowi właściwemu do rozpoznania tego l) w wydaniu orzeczenia brał udział pracownik podlegający 
środka albo odmawia przyjęcia środka zaskarżenia, jeżeli wylqczeniu na podstawie art. 135, 
wniesiony został po terminie lub przez osobę nieuprawnioną 2) orzeczono o karze nie znanej ustawie lub środkuzabez-
albo jest z innych przyczyn niedopuszczalny. . pieczającym nie znanym ustawie, 

§ 2. Na postanowienie o odmowie przyjęcia środka za- 3) zachodziła jedna z· okoliczności wyłączających postępo-
skarżenia przysługuje zażalenie. . wanie, wymienionych wart. 11 pkt 3, 5-7 Kodeksu po-

§ 3. Cofnięty środe'k zas~arżenia pozostawia się bez roz- stęppwania karnego,' . 
poznania. 4) oskarżony nie miał obrońcy w wypadkach określonych 

Art. 208. § 1. Od orzeczenia karnego przysługuje stro- wart. 70 § 1 Kodeksu postępowania karnego, ' . ' 
. nom oQwołanie. 5) Jinansowy organ orzekający orzekł w sprawie należącej 

§ 2. W sprawie o przestępstwo skarbowe strona moźe do właściwości sądów, . 
zamiast od wolani a złożyć żądanie skierowania spraWy na 6) or7eczenie wydał organ orzekający niższego l stopnia nit 
drogę postępowania sildowego. Wybór jednego ze środków wlaściwy lub z naruszeniem innych przepisów o właści-
zaskarżenia powoduje utratę drugiego. W razie wniesienia wości rzeczowej, 
obu środków kieruje się ~prawę na drogę postępowania są- 7) w związku z postępowaniem dopuszczonosię~ przestęp-
dowego. . stwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, ze 

§ 3. Ządanie skierowania sprawy na drogę postępowania mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia, 
sądowego przez· jedną ze stron powoduje skięrowanie na tę . 8) po wydaniu orzeczenia ujawniły się nowe fiikty lub do-
drogę sprawy do sądu także co do innych stron, które zlo- wody nie znane przedtem finansowemu · organowi orze-
żyły w tej sprawie odwołanie, nie wyłączając osób ukara- kającemu pierwszej instancji, z , których. wy~ika, że' 
nych za wykroczenia skarbowe. oskarżonemu ' należało wymierzyć karę znaczniesurow-

. § 4. Jeżeli tym samym orzeczeniem. karnym skazano szą· 
oskarżonego za przestępstwo skarbowe i za wykroczenie Art. 216. Orzecze'nie podlega zmianie na korzyść oskar-
sk.arbowe. a osKarżony -złożył żądanie skierowania sprawy żonego lub uchyleniu niezależnie od granic środka odwoław
na drogę postępowania sądowego. kieruje się na tę drogę czego, jeżeli jest ono oczywiście niesprawiedliwe. 
także spr~wę o wykroczenie sk-arbowe, chyba że w tej 'cżęści Art. 217. Finansowy organ orzekający . drugiej instancji 
orzeczenie karne' nie zostało zaskarżone. poprawia błędną kwallfikację prawną czynu niezależnie od ' 

Art. 209. Przed rozpoznaniem odwołania finansowy organ granic odwołania, jężeli nawet nie może, poza tym . zaskarżo-
orzekający drugiej instancji może przeprowadzić lub zarzą· nego orzeczenia zmienić. 
dzić przeprowadzenie uzu'pełniającego dochodzenia. Art. 218. W uzasadnieniu orzeczenia należy podać, czym 

Art. 210. § L Po rozpoznaniu odwołania finansowy or- kierował się finansowy organ orzekający drugiej instancji 
gan orzekający drugiej · instancji wydaje orzeczenie, którym . wydając orzeczenie oraz dlaczego zarzuty i wnioski odwoła~ 
utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie albo je zmienia lub nia . uznał za zasadne albo niezasadne. 
uchyla w cał~ści lob w· części. Art. 219. § 1. W razie _przekazania sprawy do pono w-

§ 2. Uchylając zaskarżone orzeczenie finansowy organ nego rozpożnania finansowy organ orzekający Iiloże w dał
orzekający drugiej , instancji umarza postępowanie lub prze- szym ppslępowaniu orzec karę' surowszą niż orzeczona w 
kazuje sprawę organowi pierwszej instancji - do ponownego uchylonym orzeczeniu tylko wtedy, gdy uchylenie nastąpiło 
rozpoznania. . z przyczyn określonych wart: 215 pkt l, 2 lub 6-8. 

Art. 211. Finansowy organ orzekający ' drugiej instancji .' § 2 .. Zapatrywania prawne i wskazariia fin.ansowego or-
nie może: ganu orzekającego drugiej instancji co' do dalsiego postępo-

l) orzec kary Surowszej od wymierzonej w zaskarżonym ~ wania są wiążące dla organu finansowego, któremu sprawę 
orzec;z;en.iu, przekazano' do ponownego rozpoznania. 
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Art. 220. Artykuły 209-213 i 215-219 stosuje się od
powiednio przy rozpatry.waniu zażaleń na postanowienia. 

, . W wypadkach; .gdy stróna może zaskarżyć postanowienie w 
drodze zażalenia albo przez żądanie skierowania sprawy na 

. dr"ogę postępo,wania sądowego, stosuje się odpowiednio .rów
nież art. 208 §2-4. 

Art. 221. § 1. Artykuły 206, 20'7" 209-213 . i 215-219 
stosuje się odpowiednio do zażaleń na ' zarządzenia i . czyn- . 
ności prowadzące.go postępowanie przygotowawcże. 

, §, 2.' Organ, na którego zarządzenie lub czynność ' złożo

no zażalenie, może je uwzględnić, jeżeli uzna zazaleni'e 7.a 
zasadne. ' 

Rozdział 12. Postępowanie w stosunku do nieobecnych. 

Art. 222. § 1. Przeciwko osk arżonemu przebywającemu 
stale za ' granicą albo gdy nie możr.a ustalić miejsca jego 
zamieszkania lub pobytu w· kraju, pos tępowanie przygoto
wawcze oraz postępowanie przed finansowym organem orze
kającym może toczyć się podczas jego nieobecności . 

§ '2." Przepis § l stosuje się odpowiednio do osób odpo
wiedzialnych posiłkowo, które ' przebywają stale za granicą 
lub mają tam siedzibę, albo gdy nie można ustalić ich miej· 
sca zamieszkania lub pobytu w kraju. . 

Art. 223. Postępowanie toczy się według zasad ogólnych, 
przy czym nie stosuje się przepisów, których nie można wy
konać z powodu nieobecności oskarżonego lub oc;lpowiedzial
nego posiłkowo. 

Art. 224. O zastosowaniu postępowania w stosunku do 
I).ieobecnego organ prowadzący postępQwanie wydaje posta-

· nowienie. W · postępowaniu przygotowawczym w sprawach 
Q przestępstwa skarbowe należącedó włilściwości sądów po
stanowienie to wymaga zatwierdzenia przez prokuratora. 

Art. 225. Na rozstrzygnięcia wydane w postępowaniu w 
stosunku do nieo6ecnych, jeżeli stosownie do przepisów ni-

· niejszej ustawy podlegają one zaśkarżeniu, strona nieobecna 
może wnieść środek zaskarżenia w te.rminie 2 miesięcy od 

· daty wydania rozstrzygnięcia. 
Art. 226. W postępowaniu w . stosunku do oskarżonego 

' stale przebywającego za granicą -orzeczenie Co do kary może 
ograniczyć się do przepadku przedmiotu przestępstwa lub 
wykroczenia skarbowego. 

. ' 
Rozdział 13. Uchylanie I zmiana prawomocnych rozstrzygnięć. 

Art. 227. Minister Finansów . w wykonaniu nadzoru. 
,. uizędulub na , wniosek strony" uchyla lub zmienia prawo
mocne .rozstrzygnięcia: . 

l) w wypadkach określonych wart. 213-217, 
2) jeżeli po wydaniu órze'c;:zenia ujawriią się nowe fakty lub 

dowody nie znane przedtem finansowemu organowi orze· 
kającemu; wskazujące na · to, że skazany jest niewinny 
lub -'że skazano go za czyn zagrożony karą surowszą niż 

ten. który' popełnił, albo że umorzenie postępowania 
. był.o niezasadne. 
Art. 228. §1. Przed rozstrzygriięciem . sprawy Minister 

Finansów może zarządzić przeprowadzenie uzupełniającego 

dochodzenia. ' 
§ 2 . . W wypadkach określonych wart. '227 un iewinnia 

się oskarwnego, umarza po!;tępowanie albo przekazuje spra
wę do ponownego rozpoznania . . 

§ 4. Jeżeli uchybienie polega ' wyłącznie na wymierze
niu kary niews.półmiernie surowej, Minister Finansów może 
karę tę złagodzić, nie przekazując sprawy do ponownego 
rozpoznania. 

Art. 229. , Po upływie ' 6 miesięcy od daty uprawomocnie
nia się rozstrzygnięcia może ono być zmienione lub uchylone 
wylącznie na korzyść strony .. Nie dotyczy to uchylenia roz· 
strzygni'ęcia z przyczyn wskaza nych wart. 215 pkt 5 i 7. 

Art.· 230. Uprawnienia określon.e wart. 227-229 przy
sJugują odpowi ednio fina nsowym organom orzekającym dru
giej instancji co do tych . rozstrzygnięć prganów pierwszej 
instancji, które uprawomocnily się na skutek niewniesienia 
środka zaskarżen id. 

Art. 231. Prawomocne postanowienia wydane lub za
twierd~0ne przez prokuratora mogą być uchylone lub zmie

. nione wyłącznie przez Prokuratora Generalnego Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. Artykuły 227-229 . stosuje się od
powiednio. 

Rozdział 14.- Koszty postępowania karnego skarbowego. 

Art. 232. Skażany obowiązany jest uiściĆ na rzecz Skar
bu Państwa koszty postępowania karnego skarbowego. ·Kosz
ty tego postępowania ponosi również oskarżony, 'ł( stosunku 
do którego postępowanie· warunkowo umoq:ono. 

Art. 233. § t. Do kosztów postępowania karnego skar· 
. bowego należą wydatki poniesione od chwili jego wszczęcia 
na: 

1) przejazdy pracownikÓ'worganów prowadzących postę
powanie przygotowawcze lub organów orzekających, 

2) sprowa.dzenie i przewóz- oskarżonego, odpowiedzialnego 
posiłkowo, świadków, biegłych i tłulliaczy , . 

3) oględziny i badania przedsięwzięte w toku -postępowania 
oraz przesyłki i przechowanie zajętych przedmiotów, jak 
również ich sprzedaż, . 

§ 2. Do kosztów postępowania wlicza się ponadto na
leżności świadków, biegłych i tłumaczy oraz należności ze
społu adwokackiego z tytułu udziału jednego obrońcy, wy
znaczonego stosownie do art. 138 § 3. 

§ 3. Do kosztów pnstępowania kar"nego skarbowego nie 
wlicza się kosztów egzekucyjnyth zWiązanych z wykonaniem 

. . orzeczeń w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji. Do -kosztów tych stosuje się pr.zepisy · o po~ 
stępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Art. 234. Organ, powołany do rozstrzygćlnia o kosztach 
postępowania karnego skarbowego, może zwolnić oskarżo
nego w całości lub częściowo od. zwrotu Skarbowi Państwa 
kosztów postępówania. jeżeli istnieją podstawy do 'uznan ia, 
że uiszczenie ich byłoby zbyt uciążliwe ze względu na stan 
rodzinny , majątkowy i wysokość dochodów oskarżonego. 

Art. 235. ' § 1. O kosztach rozstrzyg~ organ .finansowy, 
który orzekał w pierwszej instańcji. Jeżeli postanowienie 
o warunkowym umorzeniu wycial prokurator. rozstrzyga on 
również o kosztach. . 

§2. Rozstrzygnięcie o, kosztach zamieszcza się worze
czeniu karnym. w postanowieniu o warunkowym umorzeniu 
lub w odrębnym postanowieniu ~ 

. § 3. Organ finansowy, .· któremu sprawę przekazano do 
ponownego rozpoznania, nie może pogorszyć położenia oskar
żonego, chyba że uchylenie rozstrzygnięcia oastąpiło na nie
korzyść _oskaIŹonego. Artykuł 219 § 2 stosuje się odpowied· . 

" § 3. Na rozstrzygnięcie o kosztach przysługuje zażale
nie. Jeżeli rozshzygnięcie zi:lmieszezono ' w orzeczeniu kar
nym. oskarżony może je zaskarżyć w odwołaniu od· orzecze
nia . 

§ 4. Można zaniechać wydania rozstrzygnięcia o kosz
tach, jeżeli nie przek raczają one łącznie kwoty 100 złotych 
w stosunku do jednego oskarżonego. nio. 

" 

-; 
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Art. c 236. § 1. po kosztów postępowaniakiunego skar
bowego 'stosuje się odpowiednio ad. M2, 547 §, 31 4, art. 548 ' 
i 553 Kodeksu postępowa:ni~ karnego. ' , 

§ 2; Prawo do ściągnięcia kosztów /postępowpnia prze
dawnia się z· upływem 3 lat, a w sprawach o-wykroczenia 
skarbowe :...- z upływem 2 lat od dnia, kiedy .należało je 
uiścić. 

Art. 237; Do należności świadków, biegłych i tłumaczy 
stosuje się odpowiednio przepisy ,obowiązujące w . postępowa:
niu sądowym. 

Rozdział 15. Postępowanie wykonawcze. 

Art. 238. § 1. Postępowanie wykonawcze należy wszcząć 
bezzwłocznie, ,gdy rozstrzygnięcie stałosi'ę wykonalne. 

, §2. Rozstrzygnięcie staje się wykonalne z chwiłą upra
womocI.1ienia się. Postanowienie o zastosowaniu środków za
pobiegawczych oraz o zabezpieczeniu majątkowym staje się 
wykonalne z chwilą wydania,jednakże . organ, któty je wy
dał, może wstrzymaĆ wykonanie do czasu ,uprawomocnienia 
się postanowienia. 

§3: Tytułem wykonawczym jest odpis ' rozstrzygnięcia 
ze wzmianką o jego wykónalności. 

, Art. 239. § 1. Wykonanie rozstrzygnięcia zarządza . fi
nansowy organ orzekający pierwszej instancji. Organ ten 
podejmuje wszelkie czyimośc) konieczne do wykonania roz
strzygnięć, z. wyjątkiem czyóności zastrzeżonych dla innych 
organów; w szczególności przekazuje on w miarę· potrzeby 
odpis rozstrzygnięcia Odpowiedniemu organowi do bezpo-
średniego wykonania. . 

§ 2. Or.gan, ktary wydał ,pqstanowienie ,w toku postę
pQwania przyg'otowawczego,zarządza również wykonanie 
tego postanowienia. . 

§ 3. Organ~ określony w § 1 lub 2 zawiadamia stosownie 
do art. 126 § 2 o ukończeniu postępowania przez doręczenie 
odpisu rozstrzygnięcia kończącego postępowanie. 

Art. 240. ' § 1. Jeżeli ' ustawa nie stanowi inaczej, orga
nem prowadzącym egzekucję i wykonującym ząbezpieczenie 
inajątkowe jest organ administracji finansowej prezydium 
rady narodowej. . 

§ 2. W zakresi,e rc;lZstrzygnięć wydanych przez organy 
administracji celnej egzekucję prowadzą urzędy celne; zabez
'pieczenia majątkowego na towarach podlegających , odpra
wie ;celnej lub , będących w dyspozycji urzędu celnego do
konuje ten urząd. , 

Art. 241. § 1. Skazanego na grzywnę wzywa się do jej 
uiszczenia w terminie 14 dni. 

§ 2. W razie b'ezskutecznego upłt~u wyznaczonego ter
minu grzywnę ściąga się w drodze egzekucji. 

. ' 

§ 3. ' Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kary ' 
pieniężnej oraz, do innychnaJeżności pieniężnych, których 

' ściągnjęcit! orzeczono w postępowaniu przed organami fi
riansowymi, w szczególności do równowartości przedmiotów 
przestępstwa lub ,wykroczenia skarbowego, kosztów . postę
powania i, kar porządkowych . . 

Art. 242. Egzekucję g~zywien, kar pienlężńych.i innych 
należności/ których ściągnięcie orzeczono w postępowaniu ' 
przed organami finansowymi, prowadzi się według przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym w adminiśtracj!. . 

Art. 243. W wypadkach określonych wart. 6 § 1 w razie 
. prawomocnego skazania' przez finanso\}'y organ orzekający 

i przez sąd na kary grzywny, sąd, który wydał wyrok w 
pierwszej instancji, na . wniose~ skazanego rozstrzyga posta
nowieniem, która . kara grzywny, jako surowsza, podlega 'wy
konaniu. Wniosek o rozstrzygnięcie ,lej kwestii możezłozyć 
również prokurator lub finansowy organ orzekający. Na pó-

stanowienie służy zażalenie. prokuratort>wi; finanso~emu ot<4 
ganowi orzekającemu" i ~kaziinemu. . 

Art. 244. § 1. Fi'nansowy organ or~ekający pierwszej iri~ 
stancji może odroczyć ściągnięcie grzywny albo rozłożYć.jil ' 
na raty, stosując odpowiednio !lrt. 155 Kodeksu karnego ;Wy-. ', 
konavvczego. Rozłożeńie grzywny na raty można odwołać;. ·
gdy skazany uchybił terminu płatpośd chociażby jednej ra~ ..., " 
ty, chyba że wykaże, iż nastąpiło to z przyczyn od niego riie~ , 
zależnych. 

§ 2. Przepis § '1 stosuje się odpowiednio do ściągnięcia ' 
kary pieniężnej, równowartości przedmiotów przestępstwa 

lub wykroczenia skarbowego oraz do kosztów postępowania •. -
Sciągnięc,ie kary pieniężnej, równowartości przedmiotów wy:
kroczenia' skarbowego oraz kos,zŁów postępowania w sprawie ' 
o wykroczenie skarbowe można ódroczyć lub rozłożyć te na~ , 
leżności na raty na czas nie przekraczający roku. 

Art. 245. § 1. JeżeH egzekucja grzyw~y lub kary pie~ , l 

niężnej okazała się bezskuteczna, finansowy organ. orzekalą-
. cy pierwszej instancji: 

1) umarza . wykonanie kary grzywny lub kary pieniężnej 
orzeczonej w rozmiarze do 1.000 złątych, 

2) w pozostałych .wypadkach postanąwia wykonanie zastęp
czej kary pozba~ienia wolności. 
§ 2. W postanowieniu o wykonaniu zastępczej k,ary ' po- I.; 

zbawienia wolnościpależy określić jej wymiar. Na postano-
wienie . to przysługuje skazanemu zażalenie. , 

Art. 246. § 1. Finansowy organ orzekający pierwszej in- ,! 

stancji przesyl!łodpis prawomocnego postanowienia o wykO~, 
naniuzastępczej kary pozbawienia wolności wraz z odpiseqt 
orzeczenia karnego ,d6 sądu powiatowego właściwego ' . ze 
względu na miejsce zamieszkania lub pobytu skazanego, z 
wnioskiem o zarządzenie wykonania. 

. § 2. " Sąd może przesłuchać skazanego, jak ' również za-o .~/. 
żądać nadesłania akt sprawy. 

§ 3.W razie stwierdzenia istotnych" uchybień sąd, nie 
kierując postanowienia do wykonania, przękazuje sprawę 
organowi określonemu wart. 227 lub 230 w ' celu rozpatrze
nia sprawy w trybie nadzoru. 

§ 4. Wykonanie za~tępczej kary poząawienia wolności 
następuje w trybie i na z~sadach określonych w .. Kodeksie " 
karnym wykonawczym. • \ ~~ 

§. 5, 'O odroczeniu i przerwie wykonania .zastępczej .kary 
pozbawienia wolności, o warunkowym zawieszeniu jej wY~ 
konania oraz ' o warunkowym ' przedtermi~owym zwolnieniu 
orzeka sąd po wysłuchaniu przedstawiciela finansowego or., 
ganu orzekajqcegopierwszej iristancji. Na postanowienie ~ą
du przysługuje zażalenie również finansoweJliu organowi 
orzeka jącemu. 

Art. 247. § 1. Do zabezpieczenia i egzekucji grzywien, 
kar pieniężnych, równowartości przedmiotó_w przestępstwa _ ) 
lub wykroczenia skarbowego oraz kosztów postępowania, jak o"~ 
również do zabezpietzeniauszczuplonych należności państwo- .. 
wych stosuję się odpowiednio art. 129 § 1 i art. 13.9-141 Ko
deksu karnego wykonawczego. 

§ 2. Zabezpieczenie konfjskaty mienia oraz zabezpiecze
nie i egzekucja przepadku rzeczy następuje w: trybie i na 
zasadach przewidzianych"w Kodeksie karnym wykonawczym, 
przy czym domniemanie ustanowione w art. 134 §. 1 tego kó
deksu stosuje się tylko w wypadkach określonych w § 4' ni
niejszego artykułu. Osoba trzecia roszcząca prawo do rze,czy . 
óbjętej zabezpie~zeniem lub egzekucją przepadku może do~ 
chodzić swych roszczeń tylko w trybie określonym wart. 19 
niniejszej ustawy. 

§ .3. Jeżeli zabezpieczenie określone w § 1 lub 2 nastą
piło na rzeczach, których przechowanie jest potączone ze ' 
znacznymi kosztami ' lub nadmiernymi trudnościami albospo! 
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.. wodowałoby znaczne obniżenie wartości rzeczy, ,finansowy 
· organ orzekający, a w toku . dochodzenia - organ. docłl~dz~

nia może zarządzić sprzedaż tych rzeczy. Sprzedaz następuje 
" 'W trybie przepisów.o postępowaniu egzekuqjnym .w admi-

nistracji. , ' ' . 
. § 4. Jeżeli postanowienie o zabezpieczeniu wydał proku
rator stosownie do art. 166, przy wykonaniu tego postanowie
nia w 'zakresie . zabezpieczenia kary 'konfiskaty mienia, kary 
grzywny, równowartości_ przedmiotów przestępstwa ~karbo-

· wego, uszczuplonych należności państwowych i kosztow po
,stępowania stosuje się ponadto odp~wiednio art. ,1,31-133, 
134 ,§ .1, art. 1'35-138 i 143-148 Kodeksu~arnego wykonaw-
czego. . , ' 
, , ' Art. 248. Postępowanie wykonawcze umarza Się w razie 
'przedawnienia lub innej ' przyczyny wył~czając~J~ ,to;P~.stę: 
powanie. Postępowanie to- umarza się także w razie smlern 
skazanego, z wyjątkiem wypadku , określonego wart. 33 J 3. 

Rozdział 16. Ułaskawienie. 
/' 

Art. 249. § 1. ' Prośbę o ułaskawienie przesyła się do 
' organu, który wydał orzeczenie w pierwszej insta.ncji. Arty
kuł 49'2 Kodeksu , postępowania , karnego stosuje Się· 

2. Uznając, że nie zachodzą okoliczności uzasadniająte , 
zastosowanie prawa łaski, organ wskazany w § 1 pozostawia , 
prośbę bez dalszego biegu. , 
, § 3. ' Przychylając się do prośby o ułaskawienie organ 
określony w § 1 przesyła akta wraz ze swoją opinią Mini
strowi F'inansów za pośrednictwem finansowego organu orze
kającego drugiej instancji. ' Organ ten dołącza do akt swoją 
opinię. ' 

§ 4. Minister Finansów przedstawia Radzie Państwa 
prośbę o ułaskawienie, jeżeli uznaje, że zachodzą okolicz

, noś ci uzasadniające zas~osowanie prawa łaski; w przeciwnym 
razie pozostawia prośbę bez dalszego biegu. Artykuł 496 § , 2 
Kodeksu post~powania karnego stosuje się odpowiednio. 

§ 5. Przy rozpoznaniu prośby o ułaskawieIłie bierze się 
pod uwagę okoliczności określone w arL 49~ Kodeksu postę-
pow'ania karnego. ,'-

Art. 250. Prośba 'o ułaskawienie skierowana bezpośred
nio do Rady Państwa zostaje przekazana Ministrowi Finan
sów w celu nadania biegu zgodnie z art. 249 § 1 Itibart. 251. 

, , Art. 25,1. § 1. , Postępowanie o ułaskawienie moż,e 
, wszćząć z urzędu Minister Finansów., który może żądać prze-
dłożenia opinii finansowych organów orzekających albo 
przedstawić akta Radzie Państwa bez zwracania ' się o opinię. 

§ 2. Minister Finansów przedstawia Radzie Państwa akta 
sprawy lub wszczyna z urzędu postępowanie o ułaskawienie 
w każdym wypadku, w którym Rada Państwa tak posta!l0wi. 

Art: 252.' § 1. Uznając, że ważne powody przemawiają 
za ułaskawieniem, finansowy organ orzekający ' wydający opi
nię oraz Minister Finansów mogą wstrzymać wykonanie kary 
lub zarządz~ć przerwę w jej wykonaniu do czasu ukończenia 
postępowdnia o uLaska,wienie. , 
, '§ ' 2. W wyjątkowym wypadku; uzasadnionym ' szczegól
'nymi względami społecznymi albo szczególną sytuacją osobi
stą skazanego, Minister Finansów może zarządzić odstąpienie 
,od wykoI}ania całośc::i lub' części kary orzeczonej prawomoc-

: nym orzeczeniem finansowego organu orzekającego. , 
Art. 253~ Opinie 'finansowych organów orzekających nie 

· ~ . " /' . . 

są dost~p~e dla stron. " , 

DZIAŁ 'III. - POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM 

Rozdział l. Przepisy ogólne. :" 

, ' Art. ' 254. I>Ostępowanie przeOctsądem toczy się według 
przepisów , Kodę~su postęp()"fęnla k1łql,ęgo; ze z!pi$lnanii , wy- , 
nii{ającymi ~ przepisów' riiI,liejszeJ, ustaw~! ~, ' ;;" ,~" 

, .( ' ' . .' . :-. '. ~ " . -, ' ~ . . . 
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Art. 255. § t. Sąd powiatowy rozpoznaje w trybie 
uproszczonym sprawy: , 

1). o przestępstwa skarbowe , należąCe do właściwości sądu, 
a 'zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2 lub 
grzywny albo obiema tymi karami łącznie, " ' 

2) o przestępstwa skarbowe określone ' wart. 47 § l i w 
art. 54 § l, , 

3) skierowane na drogę postępowania sądowego stosownie 
, do art. 208 § 2. ' 
,§ 2. Postępowania uproszczonego nie slosuje się w wy

padkach określonych wart. 420 Kodeksu postępowania kar
nego oraz w razie popełnienia : przestępstwa skarbowego w 
okolicznościach wymienionych wart. 24 lub 25 § l niniejszej 
ustawy. 

Art. 256. § 1. W sprawach o prze~tępstwa skarbowe roz
poznawane przez sądy oskarżycielem pul?licznym może być 
również organ fińansowy. Do ' tych czynności organ finanso
wy deleguje swojego przedstawiciela, który dziala obok ILib 
zamiast prokuratora. Do przedsta;.viciela stosuje się art. 135 
i 136; " " , , ' , 

§ 2. W postępowaniu przed sądem wojskowym oskarży- -
cielem pllblicznym jest wyłącznie prokurator wojskowy. 

§ 3. Jeżeli f.l.(zepisy Kodeksu postępowania karnego prze
widują obowiązek 'zawiadamiania oskarżyciela pub!icznego ' 
o terminach czynności lub doręczania mu oclpisów . orzeczeń, 
obowiązek ten w sprawach karnych skarbovvych, olłejmuje 
również zawiadamianie organu finansowego i 'doręczanie mu 
odpisów orzeczeń. ' , ' , 

§ 4. W sprawach karnych skarbowych "nie slosuje się 

art. 81-84 Kodeksu postępowania ' karnego. , 
, Art. 257. Jeżeli sąd, przed ' którym sprawa się toczy, 

stwierdzi, że w sprawie mi.leżącej do właściwości sądu roz
strzygnięcie wydał organ finansowy, może uchylić to roz
strzygnięcie postanowieniem. ' 

Art. 258~ Protokoły przesłuchania oskarżonegci, odpowie
dzialnego posiłkowo, świadkQw i biegłych, jak również inne 
dokumenty postępowania przygotowawczego wolno odczyty
wać na rozprawie w warunkach określonych w ' art. '334 
i 337-339 Kodeksu postępowania karnego. 

Art. 259. Artykt1ł 166 stosuje się odpowiednio do posta
nowień sądu o zabezpieczeniu. 

Art. 260. W wypadkach określonycn wart. 6 § 2-4 sto: ", 
suje się odpowiednio ąrt. 503-511 Kodeksu postępowania 
karnego. Jeżeli przedmiotem. rozśtrz:ygnięcia jest wyłącz
nie kwestia, która z orzeczonych ka'r grzywI:1Y podlega wy
konaniu, ' stosuje się odpowiednio art 243 niniejszej ustawy 
oraz art. 503 Kodeksu postępowania karnego. 

Rozdział 2. Odpowiedzialni posiłkowo i interwenienci. 

Art: 261. 'W postępowaniu przed sądem ~troną' jest rów
nież osoba odpowiedzialna posiłkowo oraz interwenient. Ar-
tykuły 139-141 stosuje się odpowiednio. , " 
' ArL 262. Nie usprawiedliwione niestawiennich~o osoby 
9dpowiedzialnej posiłkowo lub jej pełnomocnika nie jest 
przesikodą do przeprowadzenia , rozprawy i wydania wyroku. 
, Art. 263. 'Podanie o' wniesienie rewiżji nadzwyczajnej 
może złożyć również osoba odpowiedżiaIna posiłkowo lub 
interwenient. 

Arl. 264. § 1. Do osoby odpowie,dzialnej posiłkowo sto- ' 
suje się odpowiednio prz~pisy ok'osztath postępowania kar-
nego, dotyczące oskar.żonego. , , 

, §. 2; W razie nieuwzględnienia , interwencji ~koszty ,wy- ' 
nikłe ,z jej zgłoszenia i>onosi interwenient; 

Rozdzi!lł 3. 'Postępowanie vj" spr,~w~ch ,s,ki;rowil~YCb ' na dr?g~ 
, ," póstępowa~i'a- ~ądGwego na żądanie sh',Q~Y. , , 

Ari. 265. § l. Do ' r~zpo;nania SPf~~Y . sk ie r~wafl ej . sto
s.ownie ,do :arL 208§: 2 ' na , dr,o.gę , postępo.wa:nla " . s~dowego 

" , \ 

.......: 

..~ 
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właściwy , miejscowo jest , sąd, w którego okręgu znajduje się 
siedziba organu finpnsowego, kt6ry wydał zaskarżone roz
strzygnięcie. 

§ 2. Jeżeli sąd uzna, że skierowanie sprawy nie pyło 
zasadne, zwraca spl'awę organowi, od którego ją otrzymał. ' 
Nil postanowienie o zwrocie sprawy przysługuje zażalenie 
organowi finansowemu oraz stronie, kt6ra żądała skierowania 
sprawy na drogę postępowania sądowego. 

Art. 266. Zażalenie na, postanowienie organu finansowe
go o odmowie przyjęcia żądania skierowania sprawy na dro
gę postępowania sądowego oraz zażalenie na odmowę przy
wrócenia terminu do wniesienia tego środka zaskarżenia roz
poznaje sąd. 

Art. 267. § 1. Orzeczenie karne zastępuje w postępowa-
niu sądowym ,akt oskarżenia : . 

§ 2. W razie cofnięcia do chwili rozpoczęcia przewodu 
sądowego żądania skierowania sprawy na drogę postępowa
nia sądowego, postępowanie sądowe· ulega umorzeniu, 
a orzeczenie , karne staje się prawomocne. Koszty postępo

wania karnego przed sądem ' ponosi strona, która cofnęła 
żądanie. /, 

Art. 268. § 1. Sąd nie jest związany treścią orzeczenia 
. karnego. , 

'§ 2. Artykuły 459 i 460 § 2 Kodeksu postępowania .. kar-
nego stosuje się. " ' _ 

§ 3. W razie zwrotu sprawy. do postępowania , przygoto
wawczego organ finans~wy po uzupełnieniu tego postępowa-
nia: , 

1) podtrzymuje wydane orzeczenie karne lub 
,2) , sporządza , akt oskarżenia stosownie do art. 187 § ' 1, je

. żeli w wyniku uzupełniającego postępowania przygoto
wawczego okaże się, że sprawa należy do właściwości 

, sądów albo 
3) postępowariie umarza. ' I 

Art. 269. Od orzeczeń sądu wydimych w pierwszej 'in
stancji: przysługują stronom środki odwoławcze . na zasadach 
ogólnych. ' 

Art. 270. § 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się , 
'odpowiednio przy rozpozna:waniu przez sąd wnfosku o roz
strzygnięcie sprawy przepadku pr~edll1iotów czynu źabronio
nego (art. 190 § 5) oraz zażalenia na postanowienie o wa
nnkowym umorzeniu postępowania (art. 191§ 4). Sprawy le 
sąd rozpoznaje na posiedzeniu. , 

.§ 2. Na postanowienie sądu (:0 do przepadku przedmio
tów czynu zabronionego przysługuje , zażalenie. Na postano
wienie sądu' co do warunkowego umorzenia postępowania 
zażalenie nie przysługuje. 

Rozdział 4. Postępowanie w stosunk\l. do .niepb·ecnych. 
. . 

Art. 271. W wypadkach określonych wart. 222 pos'fępo
wanie sądowe ,.może toczyć się podczas nie9.pecności oskar
żonego lub odpowiedzialnego posiłkowo. Artykuły 223-226 
stosuje się odpowiednio. ' 

Art. 272. Nie stosuje się przepisów '0 postępowaniu w 
stosunku do nieóbecnych, jeżeli oskarżony ukrył się po prze
słaniu aktu oskarżenia do sądu lub po skierowaniu sprawy 
na drogę postępowania sądowego, a także wówczas, gdy Vi 
toku postępowania przeą. sądem ustalono miejsce ~amiesz,ka~ , 

nią lub pobytu oskarżonego w kraju. . . ~ . . .. ' 
Art. 273 • . § 1. O zastosowaniu postępowania w stosunku 

do nieobecny.ch sąd wy~aje postan~,'Yienie, .. ' ' 
" '.' ;§ .'1.: " Sijd 'wyznacza ' ' ni~6bećriEmiu ': ósk~ar2:onemu obrońcę 

' -ź " '\irz~a'u>tiaiial o'btoflct ~łli{źe :'w)'ozI>ra~i~:':feWizy'jnej ' jest 
obowiązkowy. " ;lj""w" '. ,.:o • • ; .•.•• , •• > __ ' , • • '''' 

V3.~: :Jetełi ; odp01W.iedzialny posiłkowo, . nie mający'" peł
nomocnika, jest nieobecny, sąd może zwrócić rSię,·do ~,właśGir.r 

:' .'-"' . '~~ '; . .... ~ . ;.:: . .... . ". ;. ~ ; 

. rFn' I snsa ' 

wej rady adwokackiej lub zespołu adwokackiego maj~cego 
siedzibę w okręgu sądu orzekającego Ó wyznaczenie adw()o! 
kata. Wyznaczenie adwokata dla nieobecp,ego odpowiedział:' 
nego posiłkowo . jest równoznaczne z udzieleniem pełnomoc ... 
nic twa. , . ' 

, Rozdzłal 5. Wykonanie orzeczeil sądu. 

Art. 274. Wykonanie orzeczeń sądu w.sprawach kar
nych skarbowych odbywa się według przepisów Kodeksu 
karnego wykonawczego, ze zm!illlami wynikającymi ź przepi
sów niniejszej ustawy. 

Art. 275. W razie skazania sprawcy na karę ogranicze-' 
nia wolności za przestępstwo . skarbowe, w związku z którym 
nastąpiło uszczuplenie należnośCi państwowej, uchylaniem się 
skazanego od odbywania kiuy (art. i22 Kodeksu karnego wy ... 
konawczeg.o) ,jest również niezapłacenie uszczuplonej I}ależ~ ' 
ności państ.wowej w terminie ozńaponym w wyroku. ' - . 

Ar~. 276. § 1. Artykuł 125 Kodeksu karnego wykonaw
czego . stosuje się r6wni~ż do egzekucji kary pieniężnej za 
wykroczenia skarbowe oraz do egzekucji równowartości 
przedmiotów przestępstwa lub wykrocżenia skarbowego. 

§ 2. Przy egzekucji kary pieniężnej za wykroczenie 
. skarb owę ' slosuje się odpowiednio przepis'y o egzekucji 

grzywny. 
§ 3. Do wykonywania orzeczeń w części dotyczącęJ 

, ścfągnięcia równowartości przedmiotów przestępstwa lub wy- ' 
kroczeriia skarbowego stosuje się odpowiednio art. ' 149 i 155 
Kodeksu karnego wykónawczego. 

Art. 277. § 1. W razie skazania za, przestępstwo skarbo~ 
we popełnione w okoiicznościach określonych wart. 25 § , 1 
pkt 3, pr;ly egzekucji kary konfiskaty mienia, kary grzywny, 
równowartości przedmiotów przestępstwa oraz przy egzeku
cji kosztów sądowych stosuje się domniemanie ustanowionę 
wart. 134 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, a przy egze
kucji kary konfiskaty mienia - ponadto domniemanie usta~ 
nowione _wart. 134 § 2 tego kodeksu. ' 

~ 2. W razie orzeczeniakaiy konfiskaty mienia orga!i 
egzekucyjny określony wart. 126 Kodeksu 'karnego wyko ... 
nawczego prowadzi również egzekucję orzeczonej t:ówno
cześnie grzywny lub równowartości przedmiotówprz.estę.p
stwa, łącznie z obciążającymi skazanego kosztami .sądowymi, -' 
jeżeli dokonał uprzednio ich zabezpieczenia. 

Art. 278. §, 1. Jeżeli zabezpteczenia przedmiotów prze
stępstwa lub wykroczenia skarbowego dokonał uprzednio 
urząd celny, sąd kieruje orzeczenie do tego urzędu w celu 
wykonania w części dotyczącej ,przepadku. . 

§ 2. Przepisu § 1 nie ,stosuje się w razie jedo;oczesnego 
s~azania na 'karę konfiskaty mienia. 

CZĘSC m: 
J»r z e p l's y- P r z e j ś c l o weko ń c o w e. ~ 

; Art. 279: W ' sprawach o przestępstwa i wykroczenia: 
skarQowe należące do właściwości organów admiriistril,cji 
celnej uprawnienia Ministra Finansów określone wart. 195, 
227-229 i 249-252 , przysługują odpowiednio Ministrowi 
Handlu Zagranicznego. ' 

Art. 280. § L W sprawach o przestępstwa skarbowe na-
' leżące do właściwości sądów do żołnierzy w czynnej służbie 
wojskowej stos-uje się przepisy art. 289:-290 i 292-302 Ko-
de.ksu !rarnego. Artykuły 293 i ~Ol KodeKsu karnego mają 
zastosowanie także do osób powołanych dopełnienia służ-
by wojskowej. ' , 
'. § 2; W spraWilch () przestępstwa skarbowe należą~e , do~ 
właŚCiwości organ'ów finimsowyćh oraz w sprawach: :o'WykiO:~: 
czenia skarbowe do żołnierzy w czynnej służbie "'-WojskOwef. 
stosuje się odpowiednio art. 290, 2.92, § 2, .4. i 5, art,. 300 i 302 
K,~~~~W kałii~g~< < , ' , ; , .. , .- _ . -c. _ , 
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Art. 281. W. sprawach o przestępstwa określone wart. 
1~5 Kodeksu karnego; . 

1) stosiIje się domniemania ustanowione wart. 134 § 1 i 2 
Kodeksu karnego. wykonawczego, 

2) protokoły i inne dokumenty wymienione wart. 258 ni
niejszej ustawy wolno w warunkach określonych wart. 
334 i 337-339 Kodeksu postępowania karnego odczyty
wać na rozprawie -również wtedy, gdy zostały sporządzo
ne w postępowaniu przed organami finansowymi. 
Art. 282. W razie skazania za przestępstw\o skarbowe 

popełnione w okolicznościach określonych wart. 25 § 1 
pkt 3, 'przy egzekucji należności państwowych uszczuplonych 
takim. prze~tępstwem stosuje się odpowiedni'o przepisy Ko
deksu karnego wykonawczego, dotyczące egzekucji kary . 
grzywny wymierzonej za przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej, którym wyrządzono szkodę 
w mieniu społecznym. 

Art. 283. § 1. Określone w niniejszej ustawie przepis,Y 
o postępowaniu stosuje się również do spraw wszczętych 

przed dniem wejścia jej w życie, jeżeli przepis~ poniższe 
nie stanowią inaczej. . 

§2. Sprawy należące według przepisów dotychczaso
wych do właściwości sądów toczą się do końca postępowania 
w danej instancji ' według przepisów dotychczasowych, jeżeli 
przed dniem wejścia w zycie niniejszej ustawy rozpoczęto 
rozprawę główną; jednak w razie odroczenia rozprawy .lub 
ponownego rozpoznania sprawy albo po. zapadnięciu prawo
mocnego orzeczenia postępowanie toczy się według przepi
sów niniejszej ustawy. 

§ 3. Sprawy należące według przepisów dotychczaso
wych dQ właściwości organów finansowych . toczą się do koń
ca według dotychczasowych przepisów procesowych, jeżeli 

przed dniem wejścia Vi życie niniejszej ustawy wydano orze
czenie karne. 

Art. 284. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się również 
przy wykonaniu orzeczeń, które stały się wykonalne przed 
dniem wejścia jej w życie. 

Art. 285. § 1. W sprawach o przestępstwa skarbowe za
kończone prawomocnym wyrokiem, W których kara nie zo
stała wykonana, stosuje się odpowiednio przepisy art. XIV 
§ l ·i 4 , przepisów wprowadzających Kodeks karny. 

§ 2. W sprawach o przestępstwa skarbowe zakończone 
prawomocnym orzeczeniem organu finansowego, w których 
.kara grzywny riie została wykonana, jeżeli według niniejszej 
ustawy czyn objęty or.zeczeniem jest zagrożony karą, której 
górna granica jest niższa od kary orzeczonej, wymierzoną 
karę grzywny łagodzi się do górnego ustawowego zagrożeńia 
przewidzianego za taki czyn w niniejszej ustawie. Rozstrzyga 
o tym postanowieniem finansowy organ orzekający pierwszej 
instancji: Na postanowienie przysługuje zażalenie. 

§ 3. Jeżeli przed dniem wejścia w życie n(niejszej usta
wy zarządzono . wykonanie zastępczej kary pozbawienia \vol-

~-------------------------------------

ności, kar.a ta p~dlegd wy!conaniu także wówczas, gdy orze 
czono ją zamiast gi'żywny lul> kary pieniężnej nie przekra 
czającej 1.000 złotych. 

§ 4. W sprawach o przestępstwa i o wykroczenia skar 
bowe zakończone prawomocnym wyrokiem sądu lub orzecze
niem organu finansowego stosuje się przepisy niniejszej usta , 
wy o przedawnieniu i .zatarciu skazania. 

§ 5. Przepisu art. 6 § 2 t 3 nie stosuje s ię do kar grzyw
ny orzeczonych prawomocnie przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy. - , 

Art. 28.6. Do osób określonych w 'art. 27 niniejs?:ej usta
wy art. ·2 § t Kodeksu karnego nie ma zastosowania do środ
ków przewidzianych w rozdzia!e VIII tego kodeksu. 

Art. 287. § 1. Czynności pJ ocesowe, jak również czyn
ności w zakresie postępowania wykonawczego i inne czyn
ności wykonawcze dokonane przed dl~;iem ' wejścia w życie 
niniejszej ustawy z zachowaniem przepisów dotych-czaśo

wych, są skuteczne. 
§ 2. Jeżeli do któregokolwiek z przedmiotów unormo

wanych w niniejszej ustawie przewidziane . jest wydanie 
przepisów wykonawczych, aż do chwili ich wydania zacho
wują moc , przepisy dotychczasowe dotyczące tych przedmio
tów, jeżęli nie są sprzeczne z przepisami niniejszej ustawy. 

§ 3. Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na uchy
lone przepisy dotyczące przedmiotów unormowanych w ni
niejszej ustawie albo odsyłają ogólnie do przepisów ustawy 
karnej skarbowej, stosuje się w' tym zakresie o~powiednie 
przepisy niniejszej ustawy. 

§ 4. W razie wątpliwości, czy ma być stQsowana usta
wa karna skarbowa z dnia 13 kwietnia 1960 r., czy ' ustawa 
niniejsza, stosuje się ustawę niniejszą. 

Art. 288. § 1. Traci moc ustawa karna skarbowa z dnia 
13 kwietnia 1960 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 123 z póżriiejszymi 
zmianami). 

§ 2. Do czasu odrębnego ustawowego uregulowania 
sprawy zapohiegania i zwalczania demoralizacji i przestęp

czości nieletnich zachowują moc obowiązującą przepisy usta
wy ' wymien ionej w. § l dotyczące -1! ieletnich, którzy dopuści· 
li się czynów zabronionych przez us~awę ,pod 'groźbą kary 
jako przestępstwa skarbowe lub jako wykroczenia skarbowe. 

§ 3. W sprawach o popełnione przez nieletnich czyny, 
które dotychczas zabronione były przez ustawę pod grożbą 

kary jako występki skarbowe, a z dniem wejścia w źycie 
niniejszej ustawy stają się wykroczeniami skarbowymi, sto-
śuje się na'dal przepisy ustawy wymienionej w§ 1 dotyczą'ce 
nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych przez 
tę ustawę jako występki skarbowe. 

Art. 289. Ustawa wchodzi w życie oz dniem 1 stycznia 
1972 r. 

Prz~wodniczący Rady Państwa: J. Cyrankiewicz 
Sekretarz Rady Państwa: L. SlasiaJ! 
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USTAWA 

2 dnia 26 października 1971 r. 

zmieniaJąca ustawę o pallportacb. 

Art., l.. Wart. 15 ustawy z dnia 11 czerwca 1959 r. o 
. paszportach (Dz. U. z 1967 r. Nr 17, ,poz. 81) dodaje się ust. 3 

w .brZJnieniu: .. 

,,3. Minister Spraw Wewnętrznych w pórozu~ieniu z ' Mini
strem Spraw Zagranicznych może upoważnić podleg.łe 
mu organy do udzielania na .granicy klauzu1na ' pobyt 
czasowy IW Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub prze-

jazd przez jej terytorium posiadaczom paszportów kon
sularnych książeczkowych plho z.wołnić' te osoby od obo
wiązku uzyskiwania klauzul:' 

ArL 2. Ustawa wchodzi w źycie po upływie 14 dni od 
dnia , ogłoszenia . 

Przewodniczący Rady Państwa: J. Cyrankiewicz 
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 




