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USTAWA

z dnia 28 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy — Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Ko-
deks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z póên.
zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Je˝eli wed∏ug nowej ustawy czyn zabroniony
obj´ty orzeczeniem nie jest ju˝ zabroniony
pod groêbà kary, skazanie ulega zatarciu
z mocy prawa, a ukaranie uwa˝a si´ za nieby-
∏e.”; 

2) w art. 3 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbo-
we okreÊlone w rozdziale 7 sà karalne tak˝e
w razie pope∏nienia ich za granicà, je˝eli zo-
sta∏y ujawnione w wyniku czynnoÊci kontrol-
nych przeprowadzonych tam przez polski or-
gan celny lub inny organ uprawniony na pod-
stawie umów mi´dzynarodowych; przepis
stosuje si´ odpowiednio, je˝eli wykroczenie
skarbowe okreÊlone w art. 106e—106h pope∏-
nione zosta∏o za granicà.”;

3) w art. 6 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Dwa lub wi´cej zachowaƒ, podj´tych w krót-
kich odst´pach czasu w wykonaniu tego sa-
mego zamiaru lub z wykorzystaniem takiej
samej sposobnoÊci, uwa˝a si´ za jeden czyn
zabroniony; w zakresie czynów zabronionych
polegajàcych na uszczupleniu lub nara˝eniu
na uszczuplenie nale˝noÊci publicznopraw-
nej za krótki odst´p czasu uwa˝a si´ okres do
6 miesi´cy.”; 

4) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. § 1. Je˝eli ten sam czyn wyczerpuje zna-
miona okreÊlone w dwóch albo wi´cej
przepisach kodeksu, przypisuje si´ tyl-
ko jedno przest´pstwo skarbowe lub
tylko jedno wykroczenie skarbowe na
podstawie wszystkich zbiegajàcych
si´ przepisów.

§ 2. W wypadku okreÊlonym w § 1 sàd wy-
mierza kar´ na podstawie przepisu
przewidujàcego kar´ najsurowszà,
a je˝eli zbiegajàce si´ przepisy przewi-
dujà zagro˝enia takie same — na pod-
stawie przepisu, którego znamiona
najpe∏niej charakteryzujà czyn spraw-
cy. Nie stoi to na przeszkodzie orze-
czeniu tak˝e innych Êrodków przewi-
dzianych w kodeksie na podstawie
wszystkich zbiegajàcych si´ przepi-
sów.”;

5) w art. 9 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Za przest´pstwa skarbowe lub wykroczenia
skarbowe odpowiada, jak sprawca, tak˝e ten,
kto na podstawie przepisu prawa, decyzji
w∏aÊciwego organu, umowy lub faktycznego
wykonywania zajmuje si´ sprawami gospo-
darczymi, w szczególnoÊci finansowymi,
osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednost-

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 29 li-

stopada 1990 r. o paszportach, ustaw´ z dnia 29 lipca
1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych, ustaw´ z dnia
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, ustaw´
z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, ustaw´ z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powania karnego, usta-
w´ z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy,
ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów
powszechnych oraz ustaw´ z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny za-
bronione pod groêbà kary.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11,
poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213,
poz. 1803, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302
i Nr 162, poz. 1569, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 68,
poz. 623, Nr 93, poz. 894, Nr 97, poz. 963 i Nr 173, poz. 1808
oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1090, Nr 143, poz. 1199 i Nr 177,
poz. 1468.

skarga o uchylenie wyroku sàdu polu-
bownego zosta∏a prawomocnie oddalo-
na.”.

Art. 2. Post´powania przed sàdami polubownymi
oraz post´powania przed sàdami co do stwierdzenia
skutecznoÊci wyroku sàdu polubownego, stwierdzenia
wykonalnoÊci wyroku sàdu polubownego oraz ze skar-

gi o uchylenie wyroku sàdu polubownego, wszcz´te
przed wejÊciem w ˝ycie niniejszej ustawy, toczà si´ we-
d∏ug przepisów dotychczasowych.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie miesià-
ca od dnia og∏oszenia.
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ki organizacyjnej niemajàcej osobowoÊci
prawnej, której odr´bne przepisy przyznajà
zdolnoÊç prawnà.”;

6) w art. 11 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Je˝eli w czasie pope∏nienia przest´pstwa
skarbowego zdolnoÊç rozpoznania znaczenia
czynu lub kierowania post´powaniem by∏a
w znacznym stopniu ograniczona, sàd mo˝e
orzec kar´ w wysokoÊci nieprzekraczajàcej
dwóch trzecich górnej granicy ustawowego
zagro˝enia przewidzianego za przypisane
sprawcy przest´pstwo skarbowe; sàd mo˝e
zastosowaç tak˝e nadzwyczajne z∏agodzenie
kary, a nawet odstàpiç od wymierzenia kary
lub Êrodka karnego wymienionego w art. 22
§ 2 pkt 2—6, chyba ˝e przepadek dotyczy
przedmiotów okreÊlonych w art. 29 pkt 4.”;

7) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. Je˝eli sàd lub organ post´powania przy-
gotowawczego okreÊla tak˝e obowiàzek,
sposób lub termin uiszczenia uszczuplo-
nej nale˝noÊci publicznoprawnej lub
równowartoÊci pieni´˝nej przepadku
przedmiotów lub równowartoÊci pieni´˝-
nej przepadku korzyÊci majàtkowej, to
powinien przy tym wziàç pod uwag´
w szczególnoÊci sytuacj´ majàtkowà
sprawcy oraz wysokoÊç uszczuplonej na-
le˝noÊci publicznoprawnej lub równo-
wartoÊci pieni´˝nej przedmiotów bàdê
korzyÊci podlegajàcych przepadkowi.”;

8) w art. 15:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W razie orzeczenia przepadku przedmio-
tów, Êciàgni´cia ich równowartoÊci pie-
ni´˝nej lub obowiàzku uiszczenia ich rów-
nowartoÊci pieni´˝nej wygasa obowiàzek
uiszczenia nale˝noÊci publicznoprawnej
dotyczàcej tych przedmiotów.”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W razie potrzeby orzeczenie koƒczàce po-
st´powanie, na mocy którego nie orzeczo-
no przepadku przedmiotów, Êciàgni´cia
ich równowartoÊci pieni´˝nej lub obo-
wiàzku uiszczenia równowartoÊci pieni´˝-
nej tych przedmiotów, powinno zawieraç
równie˝ rozstrzygni´cie co do przekazania
przedmiotu w∏aÊciwemu organowi do od-
r´bnego post´powania.”;

9) w art. 16:

a) § 1—3 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Nie podlega karze za przest´pstwo skarbo-
we lub wykroczenie skarbowe sprawca,
który po pope∏nieniu czynu zabronionego
zawiadomi∏ o tym organ powo∏any do Êci-
gania, ujawniajàc istotne okolicznoÊci te-

go czynu, w szczególnoÊci osoby wspó∏-
dzia∏ajàce w jego pope∏nieniu.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ tylko wtedy, gdy
w terminie wyznaczonym przez uprawnio-
ny organ post´powania przygotowawcze-
go uiszczono w ca∏oÊci wymagalnà nale˝-
noÊç publicznoprawnà uszczuplonà pope∏-
nionym czynem zabronionym. Je˝eli czyn
zabroniony nie polega na uszczupleniu tej
nale˝noÊci, a orzeczenie przepadku przed-
miotów jest obowiàzkowe, sprawca powi-
nien z∏o˝yç te przedmioty, natomiast w ra-
zie niemo˝noÊci ich z∏o˝enia — uiÊciç ich
równowartoÊç pieni´˝nà; nie nak∏ada si´
obowiàzku uiszczenia ich równowartoÊci
pieni´˝nej, je˝eli przepadek dotyczy przed-
miotów okreÊlonych w art. 29 pkt 4.

§ 3. Je˝eli z∏o˝one przedmioty podlegajàce
przepadkowi mogà ulec szybkiemu znisz-
czeniu lub zepsuciu, ich przechowywanie
by∏oby po∏àczone z niewspó∏miernymi
kosztami lub nadmiernymi trudnoÊciami
albo powodowa∏oby znaczne obni˝enie
ich wartoÊci, organ post´powania przygo-
towawczego nak∏ada na sprawc´ obowià-
zek uiszczenia ich równowartoÊci pieni´˝-
nej, chyba ˝e przepadek dotyczy przed-
miotów okreÊlonych w art. 29 pkt 4.”,

b) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Przepisu § 1 nie stosuje si´ wobec spraw-
cy, który:

1) kierowa∏ wykonaniem ujawnionego
czynu zabronionego,

2) wykorzystujàc uzale˝nienie innej osoby
od siebie, poleci∏ jej wykonanie ujaw-
nionego czynu zabronionego,

3) zorganizowa∏ grup´ albo zwiàzek majà-
cy na celu pope∏nienie przest´pstwa
skarbowego albo takà grupà lub zwiàz-
kiem kierowa∏, chyba ˝e zawiadomie-
nia, o którym mowa w § 1, dokona∏ ze
wszystkimi cz∏onkami grupy lub zwiàz-
ku,

4) nak∏ania∏ innà osob´ do pope∏nienia
przest´pstwa skarbowego lub wykro-
czenia skarbowego w celu skierowania
przeciwko niej post´powania o ten czyn
zabroniony.”;

10) w art. 17: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Sàd mo˝e udzieliç zezwolenia na dobro-
wolne poddanie si´ odpowiedzialnoÊci, je-
˝eli wina sprawcy i okolicznoÊci pope∏nie-
nia przest´pstwa skarbowego lub wykro-
czenia skarbowego nie budzà wàtpliwoÊci,
a jednoczeÊnie:

1) uiszczono w ca∏oÊci wymagalnà nale˝-
noÊç publicznoprawnà, je˝eli w zwiàzku
z przest´pstwem skarbowym lub wy-
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kroczeniem skarbowym nastàpi∏o
uszczuplenie tej nale˝noÊci,

2) sprawca uiÊci∏ kwot´ odpowiadajàcà co
najmniej najni˝szej karze grzywny gro-
˝àcej za dany czyn zabroniony,

3) sprawca wyrazi∏ zgod´ na przepadek
przedmiotów co najmniej w takim za-
kresie, w jakim ten przepadek jest obo-
wiàzkowy, a w razie niemo˝noÊci z∏o˝e-
nia tych przedmiotów — uiÊci∏ ich rów-
nowartoÊç pieni´˝nà; przepisy art. 16
§ 2 zdanie trzecie oraz art. 31 § 3 pkt 2
stosuje si´ odpowiednio,

4) uiszczono co najmniej zrycza∏towanà
równowartoÊç kosztów post´powa-
nia.”,

b) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zg∏oszono interwencj´ co do przedmiotu
podlegajàcego przepadkowi, chyba ˝e zo-
stanie ona cofni´ta przez interwenienta do
czasu wniesienia aktu oskar˝enia do sàdu.”;

11) w art. 18:

a) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) tytu∏em kary grzywny kwot´ uiszczonà przez
sprawc´,”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Prawomocny wyrok o zezwoleniu na do-
browolne poddanie si´ odpowiedzialnoÊci
nie podlega wpisowi do Krajowego Reje-
stru Karnego.”; 

12) w art. 19 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Sàd mo˝e odstàpiç od wymierzenia kary, co
nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu Êrodka
karnego wymienionego w art. 22 § 2 pkt 2—6
lub w art. 47 § 2 pkt 2 i 3, je˝eli zachodzà wa-
runki jego orzeczenia i cele kary zostanà przez
ten Êrodek spe∏nione, w szczególnoÊci w wy-
padkach przewidzianych w kodeksie, a po-
nadto:

1) za przest´pstwa skarbowe — zagro˝one
karà pozbawienia wolnoÊci nieprzekracza-
jàcà 3 lat lub karà ∏agodniejszà, gdy sto-
pieƒ spo∏ecznej szkodliwoÊci pope∏nione-
go czynu nie jest znaczny; przepisu nie
stosuje si´ do sprawcy przest´pstwa skar-
bowego pope∏nionego w warunkach okre-
Êlonych w art. 37 § 1 lub w art. 38 § 2, z za-
strze˝eniem art. 37 § 2 i 3 oraz art. 38 § 3, 

2) za wykroczenia skarbowe — w wypadkach
zas∏ugujàcych na szczególne uwzgl´dnie-
nie, bioràc pod uwag´ charakter i okolicz-
noÊci pope∏nienia wykroczenia skarbowe-
go, w∏aÊciwoÊci i warunki osobiste spraw-
cy oraz jego zachowanie si´ po pope∏nie-
niu tego wykroczenia.

§ 2. Je˝eli w zwiàzku z przest´pstwem skarbo-
wym lub wykroczeniem skarbowym nastàpi-

∏o uszczuplenie nale˝noÊci publicznopraw-
nej, sàd mo˝e odstàpiç od wymierzenia kary
lub Êrodka karnego wymienionego w art. 22
§ 2 pkt 2—6 lub w art. 47 § 2 pkt 2 i 3 tylko
wtedy, gdy ta wymagalna nale˝noÊç zosta∏a
w ca∏oÊci uiszczona przed wydaniem wyro-
ku.”; 

13) w art. 20 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Do przest´pstw skarbowych nie majà zasto-
sowania przepisy cz´Êci ogólnej i rozdzia-
∏u XXXVIII Kodeksu karnego, z zastrze˝eniem
§ 2. 

§ 2. Przepisy art. 18 § 2 i 3, art. 19—20, 21 § 2 i 3,
art. 22—24, 27 § 1, art. 40 § 1, art. 41, 43 § 2,
art. 51, 57—58 § 1, art. 60 § 1 i 2, art. 62—63,
66 § 1, art. 67—68, 69 § 1 i 2, art. 70, 72—77,
art. 78 § 1 i 3, art. 79, 80 § 1 i 3, art. 81—83, 85,
86 § 2 i 3, art. 87—88, art. 89 § 1 i 3, art. 90,
92—98, 103 § 1, art. 106—108 oraz 114, a tak-
˝e wskazane w innych przepisach niniejszego
rozdzia∏u, przepisy cz´Êci ogólnej Kodeksu
karnego stosuje si´ odpowiednio do prze-
st´pstw skarbowych; do ˝o∏nierzy, którzy do-
puÊcili si´ czynu zabronionego jako przest´p-
stwo skarbowe, stosuje si´ odpowiednio tak˝e
przepisy art. 318, 321, 322 § 1 i 3, art. 323, 324
§ 1, art. 325—333 oraz art. 335—336 Kodeksu
karnego.”;

14) w art. 22 w § 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przepadek korzyÊci majàtkowej,”,

b) po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) Êciàgni´cie równowartoÊci pieni´˝nej prze-
padku korzyÊci majàtkowej,”; 

15) w art. 23 § 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„§ 2. Wyrokiem nakazowym mo˝na wymierzyç ka-
r´ grzywny w granicach nieprzekraczajàcych
wysokoÊci 200 stawek dziennych, chyba ˝e
kodeks przewiduje kar´ ∏agodniejszà.

§ 3. Ustalajàc stawk´ dziennà, sàd bierze pod
uwag´ dochody sprawcy, jego warunki oso-
biste, rodzinne, stosunki majàtkowe i mo˝li-
woÊci zarobkowe; stawka dzienna nie mo˝e
byç ni˝sza od jednej trzydziestej cz´Êci mini-
malnego wynagrodzenia ani te˝ przekraczaç
jej czterystukrotnoÊci.”;

16) w art. 24:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Za kar´ grzywny wymierzonà sprawcy
przest´pstwa skarbowego czyni si´ w ca-
∏oÊci albo w cz´Êci odpowiedzialnà posi∏-
kowo osob´ fizycznà, osob´ prawnà albo
jednostk´ organizacyjnà niemajàcà oso-
bowoÊci prawnej, której odr´bne przepisy
przyznajà zdolnoÊç prawnà, je˝eli sprawcà
czynu zabronionego jest zast´pca tego
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podmiotu prowadzàcy jego sprawy jako
pe∏nomocnik, zarzàdca, pracownik lub
dzia∏ajàcy w jakimkolwiek innym charakte-
rze, a zast´powany podmiot odniós∏ albo
móg∏ odnieÊç z pope∏nionego przest´p-
stwa skarbowego jakàkolwiek korzyÊç ma-
jàtkowà.”,

b) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Niezale˝nie od na∏o˝enia odpowiedzialno-
Êci posi∏kowej sàd zobowiàzuje podmiot,
który uzyska∏ korzyÊç majàtkowà, do jej
zwrotu w ca∏oÊci albo w cz´Êci na rzecz
Skarbu Paƒstwa lub jednostki samorzàdu
terytorialnego; nie dotyczy to korzyÊci ma-
jàtkowej podlegajàcej zwrotowi na rzecz
innego uprawnionego podmiotu.”; 

17) w art. 25 w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) je˝eli kary grzywny lub Êrodka karnego Êcià-
gni´cia równowartoÊci pieni´˝nej przepadku
przedmiotów nie wykonano z powodu nie-
obecnoÊci skazanego w kraju.”; 

18) w art. 26 § 1—3 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Je˝eli przest´pstwo skarbowe jest zagro˝one
karà pozbawienia wolnoÊci, sàd mo˝e orzec
zamiast niej kar´ ograniczenia wolnoÊci,
w szczególnoÊci je˝eli orzeka równoczeÊnie
Êrodek karny wymieniony w art. 22 § 2
pkt 2—6, co nie stoi na przeszkodzie wymie-
rzeniu tak˝e kary grzywny gro˝àcej za to
przest´pstwo obok kary pozbawienia wolno-
Êci.

§ 2. Wymierzajàc kar´ ograniczenia wolnoÊci za
przest´pstwo skarbowe, w zwiàzku z którym
nastàpi∏o uszczuplenie nale˝noÊci publiczno-
prawnej i tej wymagalnej nale˝noÊci nie
uiszczono, sàd okreÊla tak˝e obowiàzek uisz-
czenia jej w ca∏oÊci w wyznaczonym termi-
nie.

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje si´ do sprawcy prze-
st´pstwa skarbowego pope∏nionego w wa-
runkach okreÊlonych w art. 37 § 1 lub
w art. 38 § 2, z zastrze˝eniem art. 37 § 2 i 3
oraz art. 38 § 3.”;

19) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. § 1. Je˝eli kodeks nie stanowi inaczej, ka-
ra pozbawienia wolnoÊci trwa naj-
krócej 5 dni, najd∏u˝ej — 5 lat; wy-
mierza si´ jà w dniach, miesiàcach
i latach.

§ 2. Kara aresztu wojskowego trwa naj-
krócej 5 dni, najd∏u˝ej — 2 lata; wy-
mierza si´ jà w dniach, miesiàcach
i latach.”; 

20) w art. 28 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Kara nadzwyczajnie obostrzona nie mo˝e
przekroczyç 1 080 stawek dziennych kary

grzywny, 18 miesi´cy kary ograniczenia wol-
noÊci albo 10 lat kary pozbawienia wolno-
Êci.”;

21) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. Przepadek przedmiotów obejmuje:

1) przedmiot pochodzàcy bezpoÊrednio
z przest´pstwa skarbowego,

2) narz´dzie lub inny przedmiot stano-
wiàcy mienie ruchome, które s∏u˝y∏o
lub by∏o przeznaczone do pope∏nienia
przest´pstwa skarbowego,

3) opakowanie oraz przedmiot po∏àczony
z przedmiotem przest´pstwa skarbo-
wego w taki sposób, ˝e nie mo˝na do-
konaç ich roz∏àczenia bez uszkodzenia
któregokolwiek z tych przedmiotów,

4) przedmiot, którego wytwarzanie, po-
siadanie, obrót, przechowywanie,
przewóz, przenoszenie lub przesy∏anie
jest zabronione jako przest´pstwo
skarbowe lub wykroczenie skarbo-
we.”;

22) w art. 30:

a) § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Sàd mo˝e orzec przepadek przedmiotów
tylko w wypadkach przewidzianych w ko-
deksie, a orzeka, je˝eli kodeks tak stanowi.

§ 2. W wypadkach okreÊlonych w art. 54 § 1 i 2,
art. 55 § 1 i 2, art. 58 § 2 i 3, art. 59 § 1—3,
art. 63 § 1—4, art. 64 § 1, art. 65 § 1 i 3,
art. 66 § 1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1, art. 69
§ 1—3, art. 70 § 1, 2 i 4, art. 72, art. 73 § 1
oraz art. 73a § 1 i 2 przepadek obejmuje
przedmioty okreÊlone w art. 29 pkt 1—3,
przy czym podrobiony lub przerobiony
znak urz´dowy okreÊlony w art. 59 § 1 i 2
nale˝y usunàç, chocia˝by to mia∏o byç po-
∏àczone ze zniszczeniem przedmiotu.”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W wypadkach okreÊlonych w art. 99 § 1 i 2
oraz w art. 106d § 1 orzeka si´ przepadek
wartoÊci dewizowych lub krajowych Êrod-
ków p∏atniczych, a tak˝e mo˝na orzec
przepadek innych przedmiotów, okreÊlo-
nych w art. 29 pkt 1—3.”,

c) uchyla si´ § 4a,

d) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W wypadkach okreÊlonych w art. 107
§ 1—3 orzeka si´ przepadek dokumentu
lub urzàdzenia do gry losowej, gry na au-
tomacie, gry na automacie o niskich wy-
granych lub zak∏adu wzajemnego oraz
wygranych, które na podstawie tego do-
kumentu przypadajà grajàcemu, a tak˝e
Êrodków uzyskanych ze sprzeda˝y udzia-
∏u w grze lub wp∏aconych stawek. Prze-
pis stosuje si´ odpowiednio tak˝e w wy-
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padkach okreÊlonych w art. 107a § 1,
art. 109 i art. 110.”;

23) w art. 31:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Przedmioty okreÊlone w art. 29 pkt 1, 3 i 4
podlegajà przepadkowi, chocia˝by nie by-
∏y w∏asnoÊcià sprawcy.”,

b) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Sàd mo˝e orzec przepadek przedmiotów
okreÊlonych w art. 29 pkt 2, nieb´dàcych
w∏asnoÊcià sprawcy, je˝eli ich w∏aÊciciel
lub inna osoba uprawniona na skutek
niezachowania ostro˝noÊci wymaganej
w danych okolicznoÊciach przewidywa∏a
albo mog∏a przewidzieç, ˝e mogà one
s∏u˝yç lub byç przeznaczone do pope∏nie-
nia przest´pstwa skarbowego.”,

c) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepadku przedmiotów nie orzeka si´, je-
˝eli sà w∏asnoÊcià osoby trzeciej, a spraw-
ca uzyska∏ je w drodze czynu zabronione-
go jako przest´pstwo lub wykroczenie.”,

d) dodaje si´ § 5—7 w brzmieniu:

„§ 5. Sàd, orzekajàc przepadek przedmiotów,
w szczególnoÊci napojów alkoholowych,
kosmetyków lub produktów leczniczych,
mo˝e zarzàdziç ich zniszczenie w ca∏oÊci
albo w cz´Êci, je˝eli sprzeda˝ tych przed-
miotów jest niemo˝liwa, znacznie utrud-
niona lub nieuzasadniona lub gdy przed-
mioty te nie odpowiadajà warunkom do-
puszczenia do obrotu w kraju okreÊlonym
w odr´bnych przepisach.

§ 6. Sàd, orzekajàc przepadek wyrobów tyto-
niowych, jednoczeÊnie zarzàdza ich znisz-
czenie.

§ 7. Koszty zniszczenia przedmiotów, których
przepadek orzeczono, ponosi sprawca
czynu zabronionego.”;

24) w art. 32:

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. W razie niemo˝noÊci orzeczenia w ca∏oÊci
albo w cz´Êci przepadku, o którym mowa
w art. 29, gdy przedmiot zosta∏ zniszczony,
zgubiony, ukryty lub z innych przyczyn fak-
tycznych lub prawnych nie mo˝e byç obj´-
ty w posiadanie, sàd orzeka Êrodek karny
Êciàgni´cia równowartoÊci pieni´˝nej
przepadku przedmiotów, chyba ˝e przepa-
dek dotyczy przedmiotów okreÊlonych
w art. 29 pkt 4.”,

b) dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Przepis art. 31 § 4 stosuje si´ odpowied-
nio.”; 

25) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. § 1. Je˝eli sprawca osiàgnà∏ z pope∏nie-
nia przest´pstwa skarbowego, cho-
cia˝by poÊrednio, korzyÊç majàtko-
wà niepodlegajàcà przepadkowi
przedmiotów okreÊlonych w art. 29
pkt 1 lub 4, sàd orzeka Êrodek karny
przepadku tej korzyÊci. W razie nie-
mo˝noÊci orzeczenia Êrodka karnego
przepadku korzyÊci majàtkowej orze-
ka si´ Êrodek karny Êciàgni´cia jej
równowartoÊci pieni´˝nej.

§ 2. W razie skazania za przest´pstwo
skarbowe, z którego pope∏nienia
sprawca osiàgnà∏, chocia˝by poÊred-
nio, korzyÊç majàtkowà du˝ej warto-
Êci, uwa˝a si´, ˝e mienie, które
sprawca objà∏ we w∏adanie lub do
którego uzyska∏ jakikolwiek tytu∏
w czasie pope∏nienia przest´pstwa
skarbowego lub po jego pope∏nie-
niu, do chwili wydania chocia˝by
nieprawomocnego wyroku, stanowi
korzyÊç majàtkowà uzyskanà z po-
pe∏nienia przest´pstwa skarbowego,
chyba ˝e sprawca lub inna zaintere-
sowana osoba przedstawi dowód
przeciwny.

§ 3. Je˝eli okolicznoÊci sprawy wskazujà
na du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e
sprawca, o którym mowa w § 2, prze-
niós∏ na osob´ fizycznà, osob´ praw-
nà lub jednostk´ organizacyjnà nie-
majàcà osobowoÊci prawnej, fak-
tycznie lub pod jakimkolwiek tytu∏em
prawnym, mienie stanowiàce ko-
rzyÊç majàtkowà uzyskanà z pope∏-
nienia przest´pstwa skarbowego,
uwa˝a si´, ˝e rzeczy b´dàce w samo-
istnym posiadaniu tej osoby lub jed-
nostki oraz przys∏ugujàce jej prawa
majàtkowe nale˝à do sprawcy, chyba
˝e zainteresowana osoba lub jed-
nostka organizacyjna przedstawi do-
wód zgodnego z prawem ich uzyska-
nia.

§ 4. Przepisy § 2 i 3 stosuje si´ tak˝e przy
dokonaniu zaj´cia stosownie do
przepisu art. 131 § 4 przy zabezpie-
czeniu gro˝àcego przepadku korzyÊci
majàtkowej oraz przy egzekucji tego
Êrodka. Osoba lub jednostka, której
dotyczy domniemanie ustanowione
w § 3, mo˝e wystàpiç z powództwem
przeciwko Skarbowi Paƒstwa o oba-
lenie domniemania; do czasu prawo-
mocnego rozstrzygni´cia sprawy po-
st´powanie egzekucyjne ulega za-
wieszeniu. 

§ 5. W razie wspó∏w∏asnoÊci orzeka si´
przepadek udzia∏u nale˝àcego do
sprawcy lub równowartoÊci pieni´˝-
nej tego udzia∏u. 
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§ 6. Ârodka karnego przepadku korzyÊci
majàtkowej lub Êciàgni´cia jej rów-
nowartoÊci pieni´˝nej nie orzeka si´,
je˝eli korzyÊç majàtkowa podlega
zwrotowi innemu uprawnionemu
podmiotowi.

§ 7. Obj´ta przepadkiem korzyÊç majàt-
kowa lub Êciàgni´cie jej równowar-
toÊci pieni´˝nej przechodzi na w∏a-
snoÊç Skarbu Paƒstwa z chwilà upra-
womocnienia si´ wyroku, a w wy-
padku, o którym mowa w § 4 zdanie
drugie, z chwilà uprawomocnienia
si´ wyroku oddalajàcego powódz-
two przeciwko Skarbowi Paƒstwa.”;

26) w art. 34 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Sàd mo˝e orzec Êrodek karny zakazu prowa-
dzenia okreÊlonej dzia∏alnoÊci gospodarczej
w wypadkach okreÊlonych w art. 38 § 1 i 2
oraz w razie skazania sprawcy za przest´p-
stwo skarbowe okreÊlone w art. 54 § 1,
art. 55 § 1, art. 56 § 1, art. 59 § 1—3, art. 63
§ 1—3, art. 64 § 1, art. 65 § 1, art. 66 § 1,
art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1, art. 69 § 1—3, art. 70
§ 1, 2 i 4, art. 72, art. 73 § 1, art. 73a § 1,
art. 74 § 1—3, art. 76 § 1, art. 77 § 1, art. 78
§ 1, art. 82 § 1, art. 83 § 1, art. 85 § 1 i 2,
art. 86 § 1 i 2, art. 87 § 1 i 2, art. 88 § 1 i 2,
art. 89 § 1 i 2, art. 90 § 1 i 2, art. 91 § 1, art. 92
§ 1, art. 93, art. 97 § 1 i 2, art. 99 § 1, art. 100
§ 1, art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1,
art. 104 § 1, art. 105 § 1, art. 106 § 1,
art. 106a § 1, art. 106b § 1, art. 106c § 1,
art. 106d § 1, art. 106i § 1, art. 106j § 1,
art. 107 § 1—3, art. 107a § 1 oraz art. 110.”; 

27) art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. § 1. Stosujàc nadzwyczajne z∏agodzenie
kary, sàd mo˝e:

1) wymierzyç kar´ ograniczenia wol-
noÊci, je˝eli przest´pstwo skarbo-
we jest zagro˝one karà pozbawie-
nia wolnoÊci; przepis art. 26 § 2
stosuje si´,

2) odstàpiç od wymierzenia kary
i orzec Êrodek karny wymieniony
w art. 22 § 2 pkt 2—6,

3) odstàpiç od wymierzenia Êrodka
karnego, chocia˝by jego orzeczenie
by∏o obowiàzkowe; przepis art. 19
§ 3 zdanie drugie stosuje si´.

§ 2. Je˝eli w zwiàzku z przest´pstwem
skarbowym nastàpi∏o uszczuplenie
nale˝noÊci publicznoprawnej i przed
wydaniem wyroku wymagalna na-
le˝noÊç zosta∏a w ca∏oÊci uiszczona,
nadzwyczajne z∏agodzenie kary mo-
˝e polegaç na orzeczeniu tylko kary
grzywny w wysokoÊci nieprzekracza-
jàcej po∏owy górnej granicy ustawo-

wego zagro˝enia przewidzianego za
przypisane przest´pstwo skarbowe,
co nie stoi na przeszkodzie orzecze-
niu Êrodków karnych wymienionych
w art. 22 § 2 pkt 2—6, przewidzia-
nych za to przest´pstwo.

§ 3. Sàd stosuje nadzwyczajne z∏agodze-
nie kary, a nawet mo˝e warunkowo
zawiesiç jej wykonanie w stosunku
do sprawcy wspó∏dzia∏ajàcego z innà
osobà lub osobami w pope∏nieniu
przest´pstwa skarbowego, je˝eli
ujawni∏ przed organem post´powa-
nia przygotowawczego wszystkie
istotne informacje dotyczàce tych
osób oraz okolicznoÊci jego pope∏-
nienia.

§ 4. Przepisu § 3 nie stosuje si´, je˝eli
sprawca:

1) wezwany do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ
lub zeznaƒ, nie potwierdzi∏ w po-
st´powaniu w sprawie o przest´p-
stwo skarbowe ujawnionych przez
siebie informacji,

2) kierowa∏ wykonaniem ujawnione-
go przest´pstwa skarbowego,

3) wykorzystujàc uzale˝nienie innej
osoby od siebie, poleci∏ jej wyko-
nanie ujawnionego przest´pstwa
skarbowego,

4) nak∏ania∏ innà osob´ do pope∏nie-
nia przest´pstwa skarbowego
w celu skierowania przeciwko niej
post´powania o ten czyn zabro-
niony.

§ 5. Warunkowego zawieszenia wykona-
nia kary, o którym mowa w § 3, nie
stosuje si´ tak˝e do sprawcy okreÊlo-
nego w art. 37 § 1 pkt 2 i 5.”;

28) w art. 37 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Sàd stosuje nadzwyczajne obostrzenie kary,
je˝eli sprawca:

1) pope∏nia umyÊlnie przest´pstwo skarbo-
we, powodujàc uszczuplenie nale˝noÊci
publicznoprawnej du˝ej wartoÊci albo po-
pe∏nia umyÊlnie przest´pstwo skarbowe,
a wartoÊç przedmiotu czynu zabronionego
jest du˝a,

2) uczyni∏ sobie z pope∏niania przest´pstw
skarbowych sta∏e êród∏o dochodu,

3) pope∏nia dwa albo wi´cej przest´pstw
skarbowych, zanim zapad∏ pierwszy wy-
rok, chocia˝by nieprawomocny, co do któ-
regokolwiek z nich i ka˝dy z tych czynów
wyczerpuje znamiona przest´pstwa skar-
bowego okreÊlonego w tym samym prze-
pisie, a odst´py czasu pomi´dzy nimi nie
sà d∏ugie,
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4) skazany za umyÊlne przest´pstwo skarbo-
we na kar´ pozbawienia wolnoÊci lub kar´
ograniczenia wolnoÊci albo kar´ grzywny,
w ciàgu 5 lat po odbyciu co najmniej
6 miesi´cy kary pozbawienia wolnoÊci lub
6 miesi´cy kary ograniczenia wolnoÊci al-
bo po uiszczeniu grzywny wynoszàcej co
najmniej 120 stawek dziennych pope∏nia
umyÊlnie przest´pstwo skarbowe tego sa-
mego rodzaju,

5) pope∏nia przest´pstwo skarbowe, dzia∏a-
jàc w zorganizowanej grupie albo w zwiàz-
ku majàcym na celu pope∏nienie przest´p-
stwa skarbowego,

6) pope∏nia przest´pstwo skarbowe, u˝ywa-
jàc przemocy lub gro˝àc natychmiasto-
wym jej u˝yciem albo dzia∏ajàc wspólnie
z innà osobà, która u˝ywa przemocy lub
grozi natychmiastowym jej u˝yciem,

7) przez nadu˝ycie stosunku zale˝noÊci lub
wykorzystanie krytycznego po∏o˝enia do-
prowadza innà osob´ do pope∏nienia czy-
nu zabronionego jako przest´pstwo skar-
bowe.

§ 2. Przepisów § 1 pkt 1 i 3 nie stosuje si´, je˝eli
w zwiàzku z przest´pstwem skarbowym na-
stàpi∏o uszczuplenie nale˝noÊci publiczno-
prawnej, a wymagalna nale˝noÊç zosta∏a
w ca∏oÊci uiszczona przed zamkni´ciem prze-
wodu sàdowego w pierwszej instancji.”;

29) w art. 38 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Stosujàc nadzwyczajne obostrzenie kary, sàd
wymierza kar´ pozbawienia wolnoÊci:

1) do 6 miesi´cy albo kar´ ograniczenia wol-
noÊci, je˝eli przest´pstwo skarbowe jest
zagro˝one tylko karà grzywny do 360 sta-
wek dziennych, co nie wy∏àcza wymierze-
nia tak˝e kary grzywny gro˝àcej za to prze-
st´pstwo,

2) do roku albo kar´ ograniczenia wolnoÊci,
je˝eli przest´pstwo skarbowe jest zagro˝o-
ne tylko karà grzywny przekraczajàcà
360 stawek dziennych, co nie wy∏àcza wy-
mierzenia tak˝e kary grzywny gro˝àcej za
to przest´pstwo,

3) przewidzianà za przypisane przest´pstwo
skarbowe w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝
1 miesiàc do górnej granicy ustawowego
zagro˝enia zwi´kszonego o po∏ow´, co nie
wy∏àcza wymierzenia z takim samym ob-
ostrzeniem tak˝e kary grzywny gro˝àcej za
to przest´pstwo obok kary pozbawienia
wolnoÊci.

§ 2. Stosujàc nadzwyczajne obostrzenie kary, sàd
wymierza kar´ pozbawienia wolnoÊci w wy-
sokoÊci nie ni˝szej ni˝ 3 miesiàce do górnej
granicy ustawowego zagro˝enia zwi´kszone-
go podwójnie, co nie wy∏àcza wymierzenia
w wysokoÊci do górnej granicy ustawowego
zagro˝enia zwi´kszonego o po∏ow´ tak˝e ka-

ry grzywny gro˝àcej za to przest´pstwo, je˝e-
li sprawca pope∏nia ten czyn zabroniony
okreÊlony w:

1) art. 54 § 1, art. 55 § 1, art. 56 § 1, art. 63
§ 1—3, art. 65 § 1, art. 67 § 1, art. 70 § 1, 2
i 4, art. 73a § 1, art. 76 § 1, art. 77 § 1,
art. 78 § 1, art. 86 § 1 i 2, art. 87 § 1 i 2,
art. 90 § 1, art. 91 § 1 oraz art. 92 § 1,
a kwota uszczuplonej nale˝noÊci publicz-
noprawnej lub wartoÊç przedmiotu czynu
zabronionego jest wielka,

2) art. 99 § 1, a wartoÊç przedmiotu czynu za-
bronionego jest wielka.”;

30) w art. 39 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako § 1
oraz dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. W razie skazania za zbiegajàce si´ przest´p-
stwo skarbowe i przest´pstwo okreÊlone
w innej ustawie karnej, sàd wymierza kar´
∏àcznà na zasadach okreÊlonych w niniej-
szym kodeksie; przepis art. 43 § 1 Kodeksu
karnego stosuje si´ odpowiednio.”;

31) w art. 41 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Warunkowe umorzenie post´powania karne-
go mo˝na zastosowaç do sprawcy przest´p-
stwa skarbowego, chyba ˝e przest´pstwo to
pope∏niono w warunkach okreÊlonych
w art. 37 § 1 pkt 1—3, 5—7 lub w art. 38 § 2,
z zastrze˝eniem art. 37 § 2 i 3 oraz art. 38 § 3.

§ 2. Umarzajàc warunkowo post´powanie karne
za przest´pstwo skarbowe, w zwiàzku z któ-
rym nastàpi∏o uszczuplenie nale˝noÊci pu-
blicznoprawnej i tej wymagalnej nale˝noÊci
nie uiszczono, sàd okreÊla tak˝e obowiàzek
uiszczenia jej w ca∏oÊci w wyznaczonym ter-
minie.”;

32) po art. 41 dodaje si´ art. 41a w brzmieniu:

„Art. 41a. § 1. Warunkowego zawieszenia wyko-
nania kary nie stosuje si´ tak˝e do
sprawcy okreÊlonego w art. 37 § 1
pkt 2 i 5, chyba ˝e zachodzi wyjàtko-
wy wypadek, uzasadniony szcze-
gólnymi okolicznoÊciami.

§ 2. W wypadku warunkowego zawie-
szenia wykonania kary pozbawienia
wolnoÊci wobec sprawcy okreÊlo-
nego w art. 37 § 1 pkt 2 i 5 okres
próby wynosi od 3 do 5 lat, a dozór
jest obowiàzkowy.”; 

33) art. 42 i 43 otrzymujà brzmienie:

„Art. 42. § 1. Je˝eli sprawca skazany za umyÊlne
przest´pstwo skarbowe na kar´ po-
zbawienia wolnoÊci pope∏ni∏ w ciàgu
5 lat po odbyciu co najmniej roku tej
kary umyÊlnie przest´pstwo skarbo-
we tego samego rodzaju, sàd mo˝e
go warunkowo zwolniç po odbyciu
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dwóch trzecich kary, jednak nie
wczeÊniej ni˝ po 6 miesiàcach.

§ 2. Skazanego okreÊlonego w art. 37 § 1
pkt 2 i 5 mo˝na warunkowo zwolniç
po odbyciu trzech czwartych kary;
warunkowe zwolnienie nie mo˝e na-
stàpiç wczeÊniej ni˝ po roku.

§ 3. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio
do sumy dwóch lub wi´cej niepodle-
gajàcych ∏àczeniu kar pozbawienia
wolnoÊci, które skazany ma odbyç
kolejno; przepis § 1 stosuje si´, je˝eli
chocia˝by jedno z przest´pstw pope∏-
niono w okreÊlonych tam warunkach.

§ 4. Je˝eli skazanym jest osoba okreÊlo-
na w § 2, okres próby nie mo˝e byç
krótszy ni˝ 3 lata.

Art. 43. § 1. Przepadek przedmiotów wymieniony
w art. 22 § 3 pkt 6 mo˝na orzec tytu-
∏em Êrodka zabezpieczajàcego, je˝eli:

1) sprawca dopuÊci∏ si´ czynu zabro-
nionego w stanie niepoczytalno-
Êci,

2) spo∏eczna szkodliwoÊç czynu jest
znikoma,

3) zastosowano warunkowe umorze-
nie post´powania karnego,

4) zachodzi okolicznoÊç wy∏àczajàca
ukaranie sprawcy czynu zabronio-
nego,

5) zastosowano art. 5 § 2.

§ 2. Przepisy o przepadku przedmiotów
tytu∏em Êrodka zabezpieczajàcego
stosuje si´ odpowiednio tak˝e w ra-
zie umorzenia post´powania wobec
niewykrycia sprawcy.

§ 3. Przepis art. 31 § 4 stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 4. Je˝eli sprawca dopuÊci∏ si´ czynu za-
bronionego w stanie niepoczytalno-
Êci, sàd mo˝e orzec tytu∏em Êrodka
zabezpieczajàcego tak˝e zakaz pro-
wadzenia okreÊlonej dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, wykonywania okreÊlone-
go zawodu lub zajmowania okreÊlo-
nego stanowiska, gdy jest to koniecz-
ne ze wzgl´du na ochron´ porzàdku
prawnego.

§ 5. Wymienione w § 4 zakazy orzeka si´
bez wyznaczenia terminu; sàd uchyla
zakaz, je˝eli usta∏y przyczyny jego
orzeczenia.”;

34) w art. 44:

a) § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. KaralnoÊç przest´pstwa skarbowego usta-
je, je˝eli od czasu jego pope∏nienia up∏y-
n´∏o lat:

1) 5 — gdy czyn stanowi przest´pstwo
skarbowe zagro˝one karà grzywny, karà
ograniczenia wolnoÊci lub karà pozba-
wienia wolnoÊci nieprzekraczajàcà 3 lat,

2) 10 — gdy czyn stanowi przest´pstwo
skarbowe zagro˝one karà pozbawienia
wolnoÊci przekraczajàcà 3 lata.

§ 2. KaralnoÊç przest´pstwa skarbowego pole-
gajàcego na uszczupleniu lub nara˝eniu
na uszczuplenie nale˝noÊci publiczno-
prawnej ustaje tak˝e wówczas, gdy nastà-
pi∏o przedawnienie tej nale˝noÊci.”,

b) § 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„§ 5. Je˝eli w okresie przewidzianym w § 1 lub
§ 2 wszcz´to post´powanie przeciwko
sprawcy, karalnoÊç pope∏nionego przez
niego przest´pstwa skarbowego okreÊlo-
nego w § 1 pkt 1 ustaje z up∏ywem 5 lat,
a przest´pstwa skarbowego okreÊlonego
w § 1 pkt 2 — z up∏ywem 10 lat od zakoƒ-
czenia tego okresu.

§ 6. W razie uchylenia prawomocnego orze-
czenia przedawnienie biegnie od dnia wy-
dania orzeczenia w tym przedmiocie, chy-
ba ˝e karalnoÊç przest´pstwa skarbowego
ju˝ usta∏a.”,

c) dodaje si´ § 7 w brzmieniu:

„§ 7. Przedawnienie nie biegnie, je˝eli przepis
ustawy nie pozwala na wszcz´cie lub dal-
sze prowadzenie post´powania w sprawie
o przest´pstwo skarbowe.”;

35) w art. 45 po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Ârodków zabezpieczajàcych okreÊlonych
w art. 22 § 3 nie mo˝na wykonaç, je˝eli od
uprawomocnienia si´ orzeczenia up∏yn´∏o
10 lat.”;

36) w art. 47:

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Do Êrodka karnego Êciàgni´cia równowar-
toÊci pieni´˝nej przepadku przedmiotów
stosuje si´ odpowiednio art. 31 § 4
i art. 32.”,

b) dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Przepadek przedmiotów okreÊlony w § 2
pkt 2 mo˝na orzec tytu∏em Êrodka zabez-
pieczajàcego; przepisy art. 31 § 1, art. 43
§ 1 pkt 1, 2 i 4 oraz § 2 i 3 stosuje si´ od-
powiednio. Przepadek przedmiotów tytu-
∏em Êrodka zabezpieczajàcego mo˝na
orzec tak˝e, je˝eli na∏o˝ono kar´ grzywny
w drodze mandatu karnego.”;

37) w art. 48 § 1—4 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Kara grzywny mo˝e byç wymierzona w gra-
nicach od jednej dziesiàtej do dwudziesto-
krotnej wysokoÊci minimalnego wynagro-
dzenia, chyba ˝e kodeks stanowi inaczej.
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§ 2. Mandatem karnym mo˝na na∏o˝yç kar´
grzywny w granicach nieprzekraczajàcych
podwójnej wysokoÊci minimalnego wyna-
grodzenia.

§ 3. Wyrokiem nakazowym mo˝na wymierzyç ka-
r´ grzywny w granicach nieprzekraczajàcych
dziesi´ciokrotnej wysokoÊci minimalnego
wynagrodzenia.

§ 4. Wymierzajàc kar´ grzywny lub nak∏adajàc jà
mandatem karnym, uwzgl´dnia si´ tak˝e sto-
sunki majàtkowe i rodzinne sprawcy oraz je-
go dochody i mo˝liwoÊci zarobkowe.”;

38) w art. 49:

a) § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Do przepadku przedmiotów stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 29, art. 30 § 1 i 6
oraz art. 31, przy czym nie obejmuje on
Êrodka przewozowego stanowiàcego
przedmiot okreÊlony w art. 29 pkt 2, chyba
˝e zosta∏ on specjalnie przysposobiony do
pope∏nienia czynu zabronionego jako
przest´pstwo skarbowe, wykroczenie
skarbowe, przest´pstwo lub wykroczenie.

§ 2. W wypadkach okreÊlonych w art. 54 § 3,
art. 55 § 3, art. 58 § 4, art. 59 § 4, art. 63 § 5,
art. 64 § 2, art. 66 § 2, art. 67 § 4, art. 68 § 2
i 3, art. 70 § 5, art. 73 § 2 oraz art. 73a § 3,
art. 86 § 4, art. 87 § 4, art. 88 § 3, art. 89 § 3,
art. 90 § 3 przepadek obejmuje przedmio-
ty okreÊlone w § 1.”,

b) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. W wypadkach okreÊlonych w art. 86 § 4,
art. 87 § 4, art. 88 § 3, art. 89 § 3, art. 90
§ 3 oraz w art. 91 § 4 w zwiàzku z art. 91
§ 1 orzeka si´ przepadek przedmiotów
wymienionych w art. 29 pkt 1 lub 2, a tak-
˝e mo˝na orzec przepadek przedmiotów
wymienionych w art. 29 pkt 3.”,

c) dodaje si´ § 4 i 5 w brzmieniu:

„§ 4. W wypadkach okreÊlonych w art. 99 § 3
oraz w art. 106d § 2 orzeka si´ przepadek
wartoÊci dewizowych lub krajowych Êrod-
ków p∏atniczych, a tak˝e mo˝na orzec
przepadek innych przedmiotów okreÊlo-
nych w § 1.

§ 5. W wypadkach okreÊlonych w art. 107 § 4
oraz w art. 107a § 2 stosuje si´ odpowied-
nio przepis art. 30 § 5.”;

39) art. 50 i 51 otrzymujà brzmienie: 

„Art. 50. § 1. Je˝eli jednoczeÊnie orzeka si´ o uka-
raniu za dwa albo wi´cej wykroczeƒ
skarbowych, sàd wymierza ∏àcznie
kar´ grzywny w wysokoÊci do górnej
granicy ustawowego zagro˝enia
zwi´kszonego o po∏ow´, co nie stoi
na przeszkodzie orzeczeniu tak˝e in-
nych Êrodków za pozostajàce w zbie-
gu wykroczenia.

§ 2. W razie ukarania za dwa albo wi´cej
wykroczeƒ skarbowych pope∏nio-
nych przed wydaniem pierwszego
orzeczenia, wykonaniu podlega naj-
surowsza kara; wykonaniu podlegajà
tak˝e inne Êrodki orzeczone w ka˝-
dym z orzeczeƒ.

Art. 51. § 1. KaralnoÊç wykroczenia skarbowego
ustaje, je˝eli od czasu jego pope∏nie-
nia up∏ynà∏ rok. Przepisy art. 44 § 2—4
i 6—7 stosuje si´ odpowiednio.

§ 2. Je˝eli w okresie przewidzianym
w § 1 wszcz´to post´powanie prze-
ciwko sprawcy, karalnoÊç pope∏nio-
nego przez niego wykroczenia skar-
bowego ustaje z up∏ywem 2 lat od
zakoƒczenia tego okresu.

§ 3. Orzeczona kara lub Êrodek karny wy-
mieniony w art. 47 § 2 pkt 2 i 3 nie pod-
lega wykonaniu, je˝eli od daty upra-
womocnienia si´ orzeczenia up∏yn´∏y
3 lata.

§ 4. Ârodka zabezpieczajàcego okreÊlo-
nego w art. 47 § 3 nie mo˝na wyko-
naç, je˝eli od uprawomocnienia si´
orzeczenia up∏yn´∏y 3 lata.”;

40) w art. 52 § 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„§ 3. Je˝eli ukarany po rozpocz´ciu, lecz przed
up∏ywem okresu przewidzianego w § 1 po-
nownie pope∏ni∏ przest´pstwo skarbowe,
wykroczenie skarbowe, przest´pstwo lub
wykroczenie, za które orzeczono kar´ lub Êro-
dek karny, wymieniony w art. 22 § 2 pkt 2—7
i 8 lit. b) lub w art. 47 § 2 pkt 2 i 3, lub w ra-
zie odstàpienia od ich wymierzenia, dopusz-
czalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszyst-
kich skazaƒ.

§ 4. Na∏o˝enie kary grzywny w drodze mandatu
karnego uwa˝a si´ za nieby∏e z up∏ywem ro-
ku od uiszczenia lub Êciàgni´cia tej grzywny
albo od przedawnienia jej wykonania.”;

41) w art. 53:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Czyn zabroniony jest to zachowanie o zna-
mionach okreÊlonych w kodeksie, chocia˝-
by nie stanowi∏o ono przest´pstwa skar-
bowego lub wykroczenia skarbowego.
OkreÊlenie czynu zabronionego jako prze-
st´pstwa skarbowego lub wykroczenia
skarbowego mo˝e nastàpiç tylko w niniej-
szym kodeksie.”,

b) § 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„§ 3. Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabro-
niony przez kodeks pod groêbà kary
grzywny okreÊlonej kwotowo, je˝eli kwota
uszczuplonej lub nara˝onej na uszczuple-
nie nale˝noÊci publicznoprawnej albo

Dziennik Ustaw Nr 178 — 11152 — Poz. 1479



wartoÊç przedmiotu czynu nie przekracza
pi´ciokrotnej wysokoÊci minimalnego wy-
nagrodzenia w czasie jego pope∏nienia.
Wykroczeniem skarbowym jest tak˝e inny
czyn zabroniony, je˝eli kodeks tak stanowi.

§ 4. Minimalne wynagrodzenie jest to wynagro-
dzenie za prac´ ustalone na podstawie
ustawy z dnia 10 paêdziernika 2002 r. o mi-
nimalnym wynagrodzeniu za prac´ (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).”,

c) § 13—17 otrzymujà brzmienie:

„§ 13. KorzyÊcià majàtkowà lub osobistà jest
korzyÊç zarówno dla siebie, jak i dla kogo
innego.

§ 14. Ma∏a wartoÊç jest to wartoÊç, która
w czasie pope∏nienia czynu zabronione-
go nie przekracza dwustukrotnej wysoko-
Êci minimalnego wynagrodzenia.

§ 15. Du˝a wartoÊç jest to wartoÊç, która
w czasie pope∏nienia czynu zabronione-
go przekracza pi´çsetkrotnà wysokoÊç
minimalnego wynagrodzenia.

§ 16. Wielka wartoÊç jest to wartoÊç, która
w czasie pope∏nienia czynu zabronione-
go przekracza tysiàckrotnà wysokoÊç mi-
nimalnego wynagrodzenia.

§ 17. Je˝eli kodeks nie stanowi inaczej, jako war-
toÊç przedmiotu czynu zabronionego przyj-
muje si´ jego wartoÊç rynkowà, ustalonà
wed∏ug przeci´tnej ceny rynkowej na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie
braku tych danych — na podstawie oszaco-
wania. O wartoÊci rozstrzyga czas pope∏-
nienia czynu zabronionego, a gdy nie mo˝-
na go ustaliç — czas jego ujawnienia, chy-
ba ˝e ustawa stanowi inaczej.”,

d) § 20 i 21 otrzymujà brzmienie:

„§ 20. Dokument jest to ka˝dy przedmiot lub in-
ny zapisany noÊnik informacji, z którym
jest zwiàzane okreÊlone prawo, albo który
ze wzgl´du na zawartà w nim treÊç stano-
wi dowód prawa, stosunku prawnego lub
okolicznoÊci majàcej znaczenie prawne.

§ 21. Ksi´gami sà:
1) ksi´gi rachunkowe,
2) podatkowa ksi´ga przychodów i roz-

chodów,
3) ewidencja,
4) rejestr,
5) inne podobne urzàdzenia ewidencyj-

ne, do których prowadzenia zobowià-
zuje ustawa, a w szczególnoÊci zapisy
kasy rejestrujàcej.”,

e) § 29 i 30 otrzymujà brzmienie:

„§ 29. Przepisy § 27 i 28 stosuje si´ odpowied-
nio do nast´pujàcych okreÊleƒ: „kwota
niewp∏aconego podatku”, „nienale˝ny

zwrot nale˝noÊci celnej lub umorzenie
nale˝noÊci celnej nale˝nej do zap∏ace-
nia”, „nienale˝ny zwrot nale˝noÊci po-
datkowej”, „nie pobiera podatku”, „nie
wp∏aca w terminie podatku”, „pobrany
podatek”, „pobranego podatku nie wp∏a-
ca”, „podatek” oraz „wyp∏ata lub pobra-
nie nienale˝nej, nadmiernej lub wykorzy-
stanej niezgodnie z przeznaczeniem do-
tacji lub subwencji”.

§ 30. U˝yte w rozdziale 6 kodeksu okreÊlenia,
a w szczególnoÊci: „czynnoÊci sprawdza-
jàce”, „deklaracja”, „informacja podat-
kowa”, „inkasent”, „kontrola podatko-
wa”, „obowiàzek podatkowy”, „poda-
tek”, „podatnik”, „p∏atnik”, „zwrot po-
datku”, majà znaczenie nadane im
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199), z tym ˝e
okreÊlenie „podatek” oznacza równie˝
zaliczk´ na podatek, rat´ podatku, a tak˝e
op∏aty oraz inne niepodatkowe nale˝no-
Êci bud˝etu paƒstwa o podobnym cha-
rakterze daninowym; okreÊlenie „podat-
nik” oznacza równie˝ osob´ zobowiàza-
nà do uiszczenia op∏at oraz niepodatko-
wych nale˝noÊci bud˝etu paƒstwa o po-
dobnym charakterze daninowym.”,

f) po § 30b dodaje si´ § 30c w brzmieniu:

„§ 30c. U˝yte w rozdziale 6 kodeksu okreÊlenie
„informacja podsumowujàca” ma zna-
czenie nadane mu w ustawie z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz
z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756
i Nr 143, poz. 1199).”,

g) po § 31 dodaje si´ § 31a w brzmieniu:

„§ 31a. CzynnoÊci kontrolne w zakresie szczegól-
nego nadzoru podatkowego sà to czyn-
noÊci okreÊlone w ustawie z dnia 24 lipca
1999 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 156, poz. 1641 i Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 167, poz. 1399).”,

h) § 34 i 35 otrzymujà brzmienie:

„§ 34. U˝yte w rozdziale 8 kodeksu okreÊlenia,
a w szczególnoÊci: „dzia∏alnoÊç kantoro-
wa”, „indywidualne zezwolenie dewizo-
we”, „jednostki uczestnictwa w funduszu
zbiorowego inwestowania”, „kontrola”,
„kraj”, „kraje trzecie”, „krajowe Êrodki
p∏atnicze”, „nierezydent”, „nierezydent
z kraju trzeciego”, „obrót dewizowy”,
„obrót dewizowy z zagranicà”, „papiery
wartoÊciowe”, „rezydent”, „uprawniony
bank”, „wartoÊci dewizowe”, „waluta
polska”, „waluta wymienialna”, „zagra-
niczne Êrodki p∏atnicze”, „zezwolenie de-
wizowe”, majà znaczenie nadane im
w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. — Pra-
wo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178,

Dziennik Ustaw Nr 178 — 11153 — Poz. 1479



z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r.
Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808).

§ 35. U˝yte w rozdziale 9 kodeksu okreÊlenia,
a w szczególnoÊci: „gra bingo fantowe”,
„gra losowa”, „gra na automacie”, „gra
na automacie o niskich wygranych”, „lo-
teria audioteksowa”, „loteria fantowa”,
„loteria promocyjna”, „zak∏ady wzajem-
ne”, „zezwolenie”, majà znaczenie nada-
ne im w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r.
o grach i zak∏adach wzajemnych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703
oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1111).”,

i) § 37—39 otrzymujà brzmienie:

„§ 37. Finansowy organ post´powania przygo-
towawczego jest to:

1) urzàd skarbowy,

2) inspektor kontroli skarbowej,

3) urzàd celny.

§ 38. Niefinansowy organ post´powania przy-
gotowawczego jest to:

1) Stra˝ Graniczna,

2) Policja,

3) Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go,

4) ˚andarmeria Wojskowa.

§ 39. Organ nadrz´dny nad finansowym orga-
nem post´powania przygotowawczego
jest to:

1) miejscowo w∏aÊciwa izba celna —
w sprawach nale˝àcych do w∏aÊciwo-
Êci urz´du celnego,

2) miejscowo w∏aÊciwa izba skarbowa —
w sprawach nale˝àcych do w∏aÊciwo-
Êci urz´du skarbowego, a je˝eli post´-
powanie przygotowawcze prowadzi
inspektor kontroli skarbowej — Gene-
ralny Inspektor Kontroli Skarbowej,

3) minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych, je˝eli postanowienie lub
zarzàdzenie wyda∏ finansowy organ
nadrz´dny okreÊlony w pkt 1 i 2.”,

j) po § 39 dodaje si´ § 39a w brzmieniu:

„§ 39a. Organem nadrz´dnym nad niefinanso-
wymi organami post´powania przygoto-
wawczego okreÊlonymi w § 38 pkt 1—3
jest prokurator, a nad niefinansowym or-
ganem post´powania przygotowawcze-
go okreÊlonym w § 38 pkt 4 — prokura-
tor wojskowy.”;

42) w art. 54 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Podatnik, który uchylajàc si´ od opodatko-
wania, nie ujawnia w∏aÊciwemu organowi
przedmiotu lub podstawy opodatkowania

lub nie sk∏ada deklaracji, przez co nara˝a po-
datek na uszczuplenie,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolno-
Êci, albo obu tym karom ∏àcznie.”,

43) w art. 55 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Podatnik, który w celu zatajenia prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej na w∏asny rachu-
nek lub rzeczywistych rozmiarów tej dzia∏al-
noÊci, pos∏uguje si´ imieniem i nazwiskiem,
nazwà lub firmà innego podmiotu i przez to
nara˝a podatek na uszczuplenie,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolno-
Êci do lat 3, albo obu tym karom ∏àcznie.”;

44) w art. 56 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Podatnik, który sk∏adajàc organowi podatko-
wemu, innemu uprawnionemu organowi lub
p∏atnikowi deklaracj´ lub oÊwiadczenie, po-
daje nieprawd´ lub zataja prawd´ albo nie
dope∏nia obowiàzku zawiadomienia o zmia-
nie obj´tych nimi danych, przez co nara˝a
podatek na uszczuplenie,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolno-
Êci, albo obu tym karom ∏àcznie.”;

45) w art. 57 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Sàd mo˝e odstàpiç od wymierzenia kary, je-
˝eli przed wszcz´ciem post´powania w spra-
wie o wykroczenie skarbowe okreÊlone w § 1
wp∏acono w ca∏oÊci nale˝ny podatek na rzecz
w∏aÊciwego organu.”;

46) w art. 58:

a) uchyla si´ § 1,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Je˝eli kwota uszczuplonej op∏aty skarbo-
wej albo wartoÊç u˝ytego skasowanego
znaku tej op∏aty nie przekracza ustawowe-
go progu, sprawca czynu zabronionego
okreÊlonego w § 2 lub 3 

podlega karze grzywny za wykroczenie
skarbowe.”;

47) art. 59 otrzymuje brzmienie:

„Art. 59. § 1. Kto w celu u˝ycia w obrocie publicz-
nym podrabia albo przerabia znak
urz´dowy majàcy stwierdziç uiszcze-
nie op∏aty skarbowej albo takiego
znaku jako autentycznego u˝ywa,

podlega karze grzywny do 720 sta-
wek dziennych albo karze pozba-
wienia wolnoÊci do lat 2, albo obu
tym karom ∏àcznie.

§ 2. Tej samej karze podlega ten, kto w ob-
rocie publicznym podrobiony albo
przerobiony znak urz´dowy majàcy
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stwierdziç uiszczenie op∏aty skarbo-
wej puszcza w obieg, nabywa lub go
u˝ywa albo przechowuje w celu pusz-
czenia w obieg.

§ 3. Karze okreÊlonej w § 1, podlega tak-
˝e ten, kto u˝ywa w obrocie doku-
mentu opatrzonego takim podrobio-
nym lub przerobionym znakiem.

§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
czynu zabronionego okreÊlonego
w § 1—3

podlega karze grzywny za wykro-
czenie skarbowe.”;

48) w art. 60 § 2—4 otrzymujà brzmienie:

„§ 2. Kto wbrew obowiàzkowi nie przechowuje
ksi´gi w miejscu wykonywania dzia∏alnoÊci
lub w miejscu wskazanym przez podatnika
jako jego siedziba, przedstawicielstwo lub
oddzia∏, a je˝eli prowadzenie ksi´gi zosta∏o
zlecone biuru rachunkowemu lub innemu
uprawnionemu podmiotowi — w miejscu
okreÊlonym w umowie z biurem rachunko-
wym lub w miejscu wskazanym przez kie-
rownika jednostki,

podlega karze grzywny do 240 stawek
dziennych.

§ 3. Karze okreÊlonej w § 2 podlega tak˝e ten po-
datnik lub p∏atnik, który nie zawiadamia
w terminie w∏aÊciwego organu o prowadze-
niu ksi´gi przez doradc´ podatkowego, lub
inny podmiot upowa˝niony do prowadzenia
ksiàg w jego imieniu i na jego rzecz.

§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu
zabronionego okreÊlonego w § 1—3

podlega karze grzywny za wykroczenie
skarbowe.”;

49) w art. 62:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto wbrew obowiàzkowi nie wystawia fak-
tury lub rachunku za wykonanie Êwiadcze-
nia, wystawia je w sposób wadliwy albo
odmawia ich wydania,

podlega karze grzywny do 180 stawek
dziennych.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Karze okreÊlonej w § 1 podlega tak˝e ten,
kto wbrew obowiàzkowi nie przechowuje
wystawionej lub otrzymanej faktury lub ra-
chunku, bàdê dowodu zakupu towarów.”;

50) w art. 64 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Producent, który wydaje wyroby akcyzowe
lub opakowania z tymi wyrobami przezna-
czone do wywozu za granic´ bez pisemnego
zawiadomienia w terminie w∏aÊciwego orga-
nu o zamiarze ich wywozu, 

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych.”;

51) w art. 65 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie: 

„§ 1. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesy∏a
lub przenosi wyroby akcyzowe lub opakowa-
nia z tymi wyrobami stanowiàce przedmiot
czynu zabronionego okreÊlonego w art. 63
lub 64, lub pomaga w ich zbyciu albo te wy-
roby lub opakowania z tymi wyrobami przyj-
muje lub pomaga w ich ukryciu, je˝eli ich ro-
dzaj, iloÊç lub wartoÊç wskazujà na zamiar
wprowadzenia do obrotu, 

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolno-
Êci do lat 3, albo obu tym karom ∏àcznie.

§ 2. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesy-
∏a lub przenosi wyroby akcyzowe, o których
na podstawie towarzyszàcych okolicznoÊci
powinien i mo˝e przypuszczaç, ˝e stanowià
przedmiot czynu zabronionego okreÊlonego
w art. 63 lub 64, lub pomaga w ich zbyciu al-
bo te wyroby lub opakowania z tymi wyroba-
mi przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, je-
˝eli ich rodzaj, iloÊç lub wartoÊç wskazujà na
zamiar wprowadzenia do obrotu,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych.”; 

52) w art. 66 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto wyroby akcyzowe lub opakowania z tymi
wyrobami oznacza nieprawid∏owo lub nieod-
powiednimi znakami akcyzy, w szczególnoÊci
znakami uszkodzonymi, podrobionymi, prze-
robionymi lub niewa˝nymi,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych.”;

53) w art. 67 § 1—3 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Kto podrabia albo przerabia znak akcyzy albo
upowa˝nienie do odbioru banderol,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolno-
Êci, albo obu tym karom ∏àcznie.

§ 2. Kto w celu pope∏nienia przest´pstwa skarbo-
wego okreÊlonego w § 1 uzyskuje lub przyspo-
sabia Êrodki,

podlega karze grzywny do 240 stawek dzien-
nych albo karze pozbawienia wolnoÊci do lat
2, albo obu tym karom ∏àcznie.

§ 3. Nie podlega karze za przest´pstwo skarbowe
okreÊlone w § 2 sprawca, który odstàpi∏ od
jego dokonania, w szczególnoÊci zniszczy∏
uzyskane lub przysposobione Êrodki lub za-
pobieg∏ skorzystaniu z nich w przysz∏oÊci.”;

54) w art. 68 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wystàpienia w obrocie wyrobów nieoznaczo-
nych, oznaczonych nieprawid∏owo lub nieod-
powiednimi znakami akcyzy, w szczególnoÊci
znakami uszkodzonymi, podrobionymi, prze-
robionymi lub niewa˝nymi,”;
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55) w art. 70:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy zbywa lub
w inny sposób przekazuje znaki akcyzy
osobie nieuprawnionej,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolno-
Êci do lat 2, albo obu tym karom ∏àcznie.”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Karze okreÊlonej w § 1 podlega tak˝e ten,
kto, nie b´dàc do tego uprawnionym, po-
siada, przechowuje, przewozi, przesy∏a lub
przenosi znaki akcyzy.”;

56) dodaje si´ art. 73a w brzmieniu:

„Art. 73a. § 1. Kto w u˝yciu wyrobu akcyzowego
zmienia jego przeznaczenie,
w szczególnoÊci u˝ywa oleju opa∏o-
wego jako oleju nap´dowego, przez
co nara˝a podatek akcyzowy na
uszczuplenie, 

podlega karze grzywny do 720 sta-
wek dziennych albo karze pozba-
wienia wolnoÊci do lat 2, albo obu
tym karom ∏àcznie.

§ 2. Je˝eli kwota nara˝onego na uszczu-
plenie podatku akcyzowego jest
ma∏ej wartoÊci, sprawca czynu za-
bronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny do 720 sta-
wek dziennych.

§ 3. Je˝eli kwota nara˝onego na uszczu-
plenie podatku akcyzowego nie prze-
kracza ustawowego progu, sprawca
czynu zabronionego okreÊlonego
w § 1

podlega karze grzywny za wykro-
czenie skarbowe.”;

57) w art. 74 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Producent, importer lub inny podmiot, który
wbrew obowiàzkowi nie prowadzi ewidencji
znaków akcyzy lub jej nie przechowuje,

podlega karze grzywny do 240 stawek
dziennych.”; 

58) art. 75 otrzymuje brzmienie:

„Art. 75. Importer, podmiot dokonujàcy nabycia we-
wnàtrzwspólnotowego oraz przedstawiciel
podatkowy, który nie dope∏nia obowiàzku
uzyskania od podmiotu majàcego siedzib´
poza terytorium kraju rozliczenia z przeka-
zanych mu znaków akcyzy, 

podlega karze grzywny do 180 stawek
dziennych.”;

59) art. 76 otrzymuje brzmienie:

„Art. 76. § 1. Kto przez podanie danych niezgod-
nych ze stanem rzeczywistym lub za-

tajenie rzeczywistego stanu rzeczy
wprowadza w b∏àd w∏aÊciwy organ
nara˝ajàc na nienale˝ny zwrot podat-
kowej nale˝noÊci publicznoprawnej,
w szczególnoÊci podatku naliczone-
go w rozumieniu przepisów o podat-
ku od towarów i us∏ug, podatku ak-
cyzowym, zwrot nadp∏aty lub jej zali-
czenie na poczet zaleg∏oÊci podatko-
wej lub bie˝àcych albo przysz∏ych zo-
bowiàzaƒ podatkowych,

podlega karze grzywny do 720 sta-
wek dziennych albo karze pozba-
wienia wolnoÊci, albo obu tym ka-
rom ∏àcznie.

§ 2. Je˝eli kwota nara˝ona na nienale˝ny
zwrot podatku jest ma∏ej wartoÊci,
sprawca czynu zabronionego okre-
Êlonego w § 1

podlega karze grzywny do 720 sta-
wek dziennych.

§ 3. Je˝eli kwota nara˝ona na nienale˝ny
zwrot podatku nie przekracza usta-
wowego progu, sprawca czynu za-
bronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny za wykro-
czenie skarbowe.”;

60) w art. 77:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. P∏atnik lub inkasent, który pobranego po-
datku nie wp∏aca w terminie na rzecz w∏a-
Êciwego organu,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wol-
noÊci do lat 3, albo obu tym karom ∏àcz-
nie.”,

b) § 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„§ 4. Sàd mo˝e zastosowaç nadzwyczajne z∏a-
godzenie kary, a nawet odstàpiç od wy-
mierzenia kary lub Êrodka karnego, je˝eli
przed wszcz´ciem post´powania w spra-
wie o przest´pstwo skarbowe okreÊlone
w § 1 lub 2 wp∏acono w ca∏oÊci pobrany
podatek na rzecz w∏aÊciwego organu.

§ 5. Sàd mo˝e odstàpiç od wymierzenia kary,
je˝eli przed wszcz´ciem post´powania
w sprawie o wykroczenie skarbowe okre-
Êlone w § 3 wp∏acono w ca∏oÊci pobrany
podatek na rzecz w∏aÊciwego organu.”;

61) art. 78 i 79 otrzymujà brzmienie:

„Art. 78. § 1. P∏atnik, który nie pobiera podatku al-
bo pobiera go w kwocie ni˝szej od
nale˝nej,

podlega karze grzywny do 720 sta-
wek dziennych albo karze pozba-
wienia wolnoÊci do lat 2, albo obu
tym karom ∏àcznie.
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§ 2. Je˝eli kwota niepobranego podatku
jest ma∏ej wartoÊci, sprawca czynu
zabronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny do 720 sta-
wek dziennych.

§ 3. Je˝eli kwota niepobranego podatku
nie przekracza ustawowego progu,
sprawca czynu zabronionego okre-
Êlonego w § 1

podlega karze grzywny za wykro-
czenie skarbowe.

Art. 79. § 1. P∏atnik lub inkasent, który nie wyzna-
cza w wymaganym terminie osoby,
do której obowiàzków nale˝y oblicza-
nie i pobieranie podatków oraz ter-
minowe wp∏acanie organowi podat-
kowemu pobranych kwot, lub nie
zg∏asza w∏aÊciwemu miejscowo or-
ganowi podatkowemu wymaganych
danych takiej osoby,

podlega karze grzywny za wykro-
czenie skarbowe.

§ 2. Tej samej karze podlega p∏atnik, któ-
ry nie sk∏ada w terminie deklara-
cji.”;

62) po art. 80 dodaje si´ art. 80a w brzmieniu:

„Art. 80a. § 1. Kto w informacji podsumowujàcej
podaje nieprawd´ lub zataja praw-
d´, 

podlega karze grzywny do 
240 stawek dziennych.

§ 2. Kto, wbrew obowiàzkowi, nie sk∏a-
da w terminie w∏aÊciwemu organo-
wi informacji podsumowujàcej,

podlega karze grzywny za wy-
kroczenie skarbowe.”;

63) w art. 81 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nie dokonuje w terminie zg∏oszenia identyfika-
cyjnego albo aktualizacji obj´tych nim danych
albo te˝ podaje w nim dane niezgodne ze sta-
nem rzeczywistym lub niepe∏ne,”; 

64) w art. 82 uchyla si´ § 3;

65) art. 83 i 84 otrzymujà brzmienie:

„Art. 83. § 1. Kto osobie uprawnionej do przepro-
wadzenia czynnoÊci sprawdzajàcych,
kontroli podatkowej, kontroli skarbo-
wej lub czynnoÊci kontrolnych w za-
kresie szczególnego nadzoru podat-
kowego udaremnia lub utrudnia wy-
konanie czynnoÊci s∏u˝bowej,
w szczególnoÊci kto wbrew ˝àdaniu
tej osoby nie okazuje ksi´gi lub inne-
go dokumentu dotyczàcego prowa-
dzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej lub

ksi´g´ lub inny dokument niszczy,
uszkadza, czyni bezu˝ytecznymi,
ukrywa lub usuwa,

podlega karze grzywny do 720 sta-
wek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
czynu zabronionego okreÊlonego
w § 1

podlega karze grzywny za wykro-
czenie skarbowe.

Art. 84. § 1. Kto, nie dope∏niajàc obowiàzku nad-
zoru nad przestrzeganiem regu∏ obo-
wiàzujàcych w dzia∏alnoÊci danego
przedsi´biorcy lub innej jednostki or-
ganizacyjnej, dopuszcza, chocia˝by
nieumyÊlnie, do pope∏nienia czynu
zabronionego okreÊlonego w tym
rozdziale,

podlega karze grzywny za wykro-
czenie skarbowe.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´, je˝eli
czyn sprawcy wyczerpuje znamiona
innego przest´pstwa skarbowego
lub wykroczenia skarbowego okre-
Êlonego w tym rozdziale albo je˝eli
niedope∏nienie obowiàzku nadzoru
nale˝y do ich znamion.”;

66) w art. 86:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto, nie dope∏niajàc cià˝àcego na nim
obowiàzku celnego, przywozi z zagranicy
lub wywozi za granic´ towar bez jego
przedstawienia organowi celnemu lub
zg∏oszenia celnego, przez co nara˝a nale˝-
noÊç celnà na uszczuplenie,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia
wolnoÊci, albo obu tym karom ∏àcz-
nie.”,

b) uchyla si´ § 5;

67) w art. 87 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto przez wprowadzenie w b∏àd organu
uprawnionego do kontroli celnej nara˝a na-
le˝noÊç celnà na uszczuplenie,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolno-
Êci, albo obu tym karom ∏àcznie.”; 

68) w art. 90 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Kto usuwa towar lub Êrodek przewozowy
spod dozoru celnego,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wol-
noÊci do lat 3, albo obu tym karom ∏àcz-
nie.
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§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody
uprawnionego organu niszczy, uszkadza lub
usuwa zamkni´cie celne.”; 

69) w art. 91 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesy∏a
lub przenosi towar stanowiàcy przedmiot czy-
nu zabronionego okreÊlonego w art. 86—90
§ 1, lub pomaga w jego zbyciu albo ten towar
przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolno-
Êci do lat 3, albo obu tym karom ∏àcznie.

§ 2. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesy-
∏a lub przenosi towar, o którym na podstawie
towarzyszàcych okolicznoÊci powinien i mo-
˝e przypuszczaç, ˝e stanowi przedmiot czynu
zabronionego okreÊlonego w art. 86—90 § 1,
lub pomaga w jego zbyciu albo ten towar
przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych.”;

70) art. 92 otrzymuje brzmienie:

„Art. 92. § 1. Kto przez podanie danych niezgod-
nych ze stanem rzeczywistym lub za-
tajenie rzeczywistego stanu rzeczy
wprowadza w b∏àd w∏aÊciwy organ
nara˝ajàc na nienale˝ny zwrot nale˝-
noÊci celnej lub umorzenie nale˝no-
Êci celnej nale˝nej do zap∏acenia,

podlega karze grzywny do 720 sta-
wek dziennych albo karze pozba-
wienia wolnoÊci, albo obu tym ka-
rom ∏àcznie.

§ 2. Je˝eli kwota nara˝ona na nienale˝ny
zwrot lub umorzenie nale˝noÊci cel-
nej jest ma∏ej wartoÊci, sprawca czy-
nu zabronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny do 720 sta-
wek dziennych.

§ 3. Je˝eli kwota nara˝ona na nienale˝ny
zwrot lub umorzenie nale˝noÊci cel-
nej nie przekracza ustawowego pro-
gu, sprawca czynu zabronionego
okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny za wykro-
czenie skarbowe.”; 

71) w art. 94 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu
zabronionego okreÊlonego w § 1 lub 2 

podlega karze grzywny za wykroczenie
skarbowe.”; 

72) art. 96 otrzymuje brzmienie:

„Art. 96. § 1. Kto, nie dope∏niajàc obowiàzku nadzo-
ru nad przestrzeganiem regu∏ obowià-
zujàcych w dzia∏alnoÊci danego przed-
si´biorcy lub innej jednostki organiza-

cyjnej, dopuszcza, chocia˝by nie-
umyÊlnie, do pope∏nienia czynu zabro-
nionego okreÊlonego w tym rozdziale,

podlega karze grzywny za wykro-
czenie skarbowe.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´, je˝eli
czyn sprawcy wyczerpuje znamiona
innego przest´pstwa skarbowego
lub wykroczenia skarbowego okre-
Êlonego w tym rozdziale albo je˝eli
niedope∏nienie obowiàzku nadzoru
nale˝y do ich znamion.”;

73) w art. 97 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto wy∏udza indywidualne zezwolenie dewi-
zowe przez podst´pne wprowadzenie w b∏àd
organu uprawnionego do udzielania takich
zezwoleƒ, 

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolno-
Êci do lat 2, albo obu tym karom ∏àcznie.”;

74) w art. 99:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto bez wymaganego zezwolenia dewizo-
wego albo wbrew jego warunkom wywo-
zi lub wysy∏a za granic´ wartoÊci dewizo-
we lub krajowe Êrodki p∏atnicze,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia
wolnoÊci do lat 3, albo obu tym karom
∏àcznie.”,

b) dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Je˝eli wartoÊç przedmiotu obrotu, o któ-
rym mowa w § 1, nie przekracza ustawo-
wego progu, sprawca

podlega karze grzywny za wykroczenie
skarbowe.”;

75) w art. 101 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Nierezydent z kraju trzeciego, który bez wy-
maganego zezwolenia dewizowego albo
wbrew jego warunkom nabywa lub zbywa
w kraju, zarówno bezpoÊrednio, jak i za po-
Êrednictwem innych podmiotów, papiery
wartoÊciowe, jednostki uczestnictwa w fun-
duszach zbiorowego inwestowania albo wie-
rzytelnoÊci lub inne prawa, których wykony-
wanie wià˝e si´ z dokonywaniem rozliczeƒ
pieni´˝nych,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych.”;

76) w art. 106d dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
§ 1 oraz dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu
zabronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie
skarbowe.”;
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77) art. 106j otrzymuje brzmienie:

„Art. 106j. § 1. Rezydent, który wbrew obowiàzko-
wi dokonuje przekazu pieni´˝nego
za granic´ lub rozliczenia w kraju
z nierezydentem bez poÊrednictwa
uprawnionego banku,

podlega karze grzywny do 480 sta-
wek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi,
sprawca czynu zabronionego okre-
Êlonego w § 1

podlega karze grzywny za wy-
kroczenie skarbowe.”;

78) w art. 106l dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
§ 1 oraz dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu
zabronionego okreÊlonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie
skarbowe.”;

79) art. 106∏ otrzymuje brzmienie:

„Art. 106∏. § 1. Kto, nie dope∏niajàc obowiàzku
nadzoru nad przestrzeganiem re-
gu∏ obowiàzujàcych w dzia∏alnoÊci
danego przedsi´biorcy lub innej
jednostki organizacyjnej, dopusz-
cza, chocia˝by nieumyÊlnie, do po-
pe∏nienia czynu zabronionego
okreÊlonego w tym rozdziale,

podlega karze grzywny za wy-
kroczenie skarbowe.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´, je˝eli
czyn sprawcy wyczerpuje znamio-
na innego przest´pstwa skarbowe-
go lub wykroczenia skarbowego
okreÊlonego w tym rozdziale albo
je˝eli niedope∏nienie obowiàzku
nadzoru nale˝y do ich znamion.”;

80) tytu∏ rozdzia∏u 9 otrzymuje brzmienie:

„Przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
przeciwko organizacji gier i zak∏adów wzajem-
nych”;

81) w art. 107:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warun-
kom zezwolenia urzàdza lub prowadzi gr´
losowà, gr´ na automacie, gr´ na automa-
cie o niskich wygranych lub zak∏ad wza-
jemny,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia
wolnoÊci do lat 3, albo obu tym karom
∏àcznie.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Je˝eli sprawca dopuszcza si´ czynu zabro-

nionego okreÊlonego w § 1 lub 2 w celu
osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej z organi-
zowania zbiorowego uczestnictwa w grze
losowej, grze na automacie, grze na auto-
macie o niskich wygranych lub zak∏adzie
wzajemnym,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia
wolnoÊci, albo obu tym karom ∏àcz-
nie.”;

82) po art. 107 dodaje si´ art. 107a w brzmieniu:

„Art. 107a. § 1. Kto urzàdza lub prowadzi gry pod-
legajàce szczególnemu nadzorowi
podatkowemu bez urz´dowego
sprawdzenia lub bez na∏o˝enia
wymaganych urz´dowych zabez-
pieczeƒ,

podlega karze grzywny do 720 sta-
wek dziennych albo karze pozba-
wienia wolnoÊci do lat 2, albo obu
tym karom ∏àcznie.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi,
sprawca czynu zabronionego okre-
Êlonego w § 1

podlega karze grzywny za wy-
kroczenie skarbowe.”;

83) w art. 108 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Je˝eli nadwy˝ka z loterii fantowej, gry bingo
fantowe, loterii promocyjnej lub loterii au-
dioteksowej by∏a przeznaczona na cel spo-
∏ecznie u˝yteczny, w szczególnoÊci dobro-
czynny, sprawca czynu zabronionego okre-
Êlonego w § 1 podlega karze grzywny do 120
stawek dziennych.”;

84) art. 111 otrzymuje brzmienie:

„Art. 111. § 1. Kto, nie dope∏niajàc obowiàzku
nadzoru nad przestrzeganiem regu∏
obowiàzujàcych w dzia∏alnoÊci da-
nego przedsi´biorcy lub innej jed-
nostki organizacyjnej, dopuszcza,
chocia˝by nieumyÊlnie, do pope∏-
nienia czynu zabronionego okreÊlo-
nego w tym rozdziale,

podlega karze grzywny za wy-
kroczenie skarbowe.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´, je˝eli
czyn sprawcy wyczerpuje znamiona
innego przest´pstwa skarbowego
lub wykroczenia skarbowego okre-
Êlonego w tym rozdziale albo je˝eli
niedope∏nienie obowiàzku nadzoru
nale˝y do ich znamion.”;

85) uchyla si´ rozdzia∏ 10;
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86) w art. 113 § 2 i 3 otrzymujà brzmienie: 

„§ 2. Nie stosuje si´ przepisów: 

1) Kodeksu post´powania karnego dotyczà-
cych pokrzywdzonego i mediacji,

2) art. 325f Kodeksu post´powania karnego.

§ 3. W post´powaniu w sprawach o wykroczenia
skarbowe nie stosuje si´ przepisów:

1) Kodeksu post´powania karnego dotyczà-
cych Êrodków zapobiegawczych, poszuki-
wania oskar˝onego i listu goƒczego,

2) art. 18 § 1, art. 325c, 400, 562 § 2
i art. 589a—589f, art. 590—607zc,
art. 611g—611s oraz art. 615 Kodeksu po-
st´powania karnego.”; 

87) art. 114 otrzymuje brzmienie:

„Art. 114. § 1. Przepisy kodeksu majà ponadto na
celu takie ukszta∏towanie post´po-
wania w sprawach o przest´pstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe,
aby osiàgni´te zosta∏y cele tego po-
st´powania w zakresie wyrównania
uszczerbku finansowego Skarbu
Paƒstwa, jednostki samorzàdu tery-
torialnego lub innego uprawnione-
go podmiotu, spowodowanego ta-
kim czynem zabronionym.

§ 2. Organ prowadzàcy post´powanie
jest obowiàzany tak˝e pouczyç
sprawc´ o przys∏ugujàcych mu
uprawnieniach w razie wyrównania
uszczerbku finansowego Skarbu
Paƒstwa, jednostki samorzàdu tery-
torialnego lub innego uprawnione-
go podmiotu.”;

88) w art. 115 po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Sàdy wojskowe orzekajà w sprawach
o przest´pstwa skarbowe i wykroczenia
skarbowe osób, o których mowa w art. 53
§ 36.”;

89) w art. 116:

a) § 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„§ 2. Przepis § 1 nie wy∏àcza w stosunku do ˝o∏-
nierzy w czynnej s∏u˝bie wojskowej post´-
powania mandatowego na zasadach
i w trybie okreÊlonych w niniejszym ko-
deksie, z tym ˝e w razie odmowy przyj´cia
mandatu karnego lub nieuiszczenia w ter-
minie kary grzywny na∏o˝onej w drodze
mandatu karnego — w∏aÊciwy do rozpo-
znania sprawy jest wojskowy sàd garnizo-
nowy.

§ 3. O pope∏nieniu przez ˝o∏nierza w czynnej
s∏u˝bie wojskowej wykroczenia skarbowe-
go zawiadamia si´ prokuratora wojskowe-
go. Dotyczy to równie˝ wypadku przewi-
dzianego w § 2, ale tylko w razie odmowy

przyj´cia mandatu karnego lub nieuiszcze-
nia w terminie kary grzywny na∏o˝onej
w drodze mandatu karnego.”,

b) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Je˝eli przepisy § 1—4 nie stanowià ina-
czej, post´powanie w sprawach o wykro-
czenia skarbowe odbywa si´ wed∏ug prze-
pisów niniejszego kodeksu, majàcych za-
stosowanie w sprawach karnych podlega-
jàcych orzecznictwu sàdów wojskowych,
które stosuje si´ odpowiednio; w szcze-
gólnoÊci w sprawach o wykroczenia skar-
bowe stosuje si´ odpowiednio przepisy
Kodeksu post´powania karnego o post´-
powaniu uproszczonym, z wyjàtkiem
art. 325b—325d oraz 483.”;

90) po art. 116 dodaje si´ art. 116a w brzmieniu:

„Art. 116a. Je˝eli rozpoznanie sprawy w sàdzie
miejscowo w∏aÊciwym nie jest mo˝li-
we w czasie zapewniajàcym unikni´cie
przedawnienia karalnoÊci przest´p-
stwa skarbowego w terminie okreÊlo-
nym w art. 44 § 1 lub 2 albo wykrocze-
nia skarbowego w terminie okreÊlo-
nym w art. 51 § 1, uwzgl´dniajàc wnio-
sek sàdu w∏aÊciwego, sàd okr´gowy
mo˝e przekazaç takà spraw´ do rozpo-
znania innemu sàdowi równorz´dne-
mu.”;

91) art. 117 i 118 otrzymujà brzmienie:

„Art. 117. § 1. Orzekanie w sprawach o wykrocze-
nia skarbowe nast´puje wy∏àcznie
w post´powaniu:

1) w przedmiocie udzielenia zezwo-
lenia na dobrowolne poddanie
si´ odpowiedzialnoÊci, 

2) nakazowym, 

3) uproszczonym, 

4) w stosunku do nieobecnych.

§ 2. Orzekanie w sprawach o przest´p-
stwa skarbowe nast´puje tak˝e
w post´powaniu zwyczajnym, je˝e-
li prowadzone by∏o Êledztwo. 

§ 3. W wypadkach wskazanych w ko-
deksie i na zasadach w nim okreÊlo-
nych upowa˝niony organ post´po-
wania przygotowawczego lub jego
przedstawiciel mo˝e nak∏adaç za
wykroczenia skarbowe kar´ grzyw-
ny w drodze mandatu karnego.

Art. 118. § 1. Organami post´powania przygoto-
wawczego w sprawach o przest´p-
stwa skarbowe i wykroczenia skar-
bowe sà:

1) urzàd skarbowy,

2) inspektor kontroli skarbowej,
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3) urzàd celny,

4) Stra˝ Graniczna,

5) Policja,

6) ˚andarmeria Wojskowa.

§ 2. Organem post´powania przygoto-
wawczego w sprawach o przest´p-
stwa skarbowe jest tak˝e Agencja
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego.

§ 3. CzynnoÊci procesowe organów,
o których mowa w § 1 pkt 1, 3—6
i § 2, wykonujà upowa˝nieni przed-
stawiciele tych organów.

§ 4. W granicach koniecznych do zabez-
pieczenia Êladów i dowodów prze-
st´pstwa skarbowego lub wykro-
czenia skarbowego, niezb´dnych
czynnoÊci procesowych w spra-
wach, o których mowa w art. 133
§ 1 pkt 1, mogà dokonywaç tak˝e
upowa˝nieni przez urzàd celny
funkcjonariusze celni pe∏niàcy s∏u˝-
b´ w izbie celnej. Po dokonaniu
tych czynnoÊci przekazuje si´ spra-
w´ urz´dowi celnemu do dalszego
prowadzenia, chyba ˝e za wykro-
czenie skarbowe na∏o˝ono kar´
grzywny w drodze mandatu karne-
go, a nie zachodzi potrzeba z∏o˝enia
do sàdu wniosku o orzeczenie prze-
padku przedmiotów tytu∏em Êrodka
zabezpieczajàcego.”;

92) po art. 118 dodaje si´ art. 118a w brzmieniu:

„Art. 118a. § 1. W razie potrzeby dokonania czyn-
noÊci procesowej poza siedzibà or-
ganu prowadzàcego post´powa-
nie przygotowawcze mo˝na zwró-
ciç si´ do innego organu post´po-
wania przygotowawczego o udzie-
lenie pomocy prawnej. 

§ 2. We wniosku o udzielenie pomocy
prawnej nale˝y okreÊliç czynnoÊci,
jakie majà byç dokonane, oraz
wskazaç okolicznoÊci wymagajàce
wyjaÊnienia. Do wniosku powinny
byç do∏àczone niezb´dne odpisy
akt sprawy. Akta lub odpowiednià
ich cz´Êç przesy∏a si´ tylko w razie
istotnej potrzeby. 

§ 3. Organ post´powania przygoto-
wawczego wezwany do udzielenia
pomocy prawnej powinien nie-
zw∏ocznie dokonaç czynnoÊci tak,
aby nie zachodzi∏a koniecznoÊç
ich powtarzania lub uzupe∏nienia,
a tak˝e z w∏asnej inicjatywy wyko-
naç inne niezb´dne czynnoÊci. 

§ 4. Je˝eli zleconych czynnoÊci nie
mo˝na wykonaç w ciàgu 30 dni,

nale˝y niezw∏ocznie zawiadomiç
organ wzywajàcy do udzielenia
pomocy prawnej o przyczynie
zw∏oki, z podaniem terminu wyko-
nania czynnoÊci.”;

93) w art. 119 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W razie prawomocnego orzeczenia przepad-
ku przedmiotów, co do których podmiot
okreÊlony w § 1 nie zg∏osi∏ interwencji we
w∏aÊciwym czasie z przyczyn od siebie nieza-
le˝nych, odpowiedzialnoÊç Skarbu Paƒstwa
ocenia si´ wed∏ug przepisów o bezpodstaw-
nym wzbogaceniu.”;

94) tytu∏ rozdzia∏u 12 otrzymuje brzmienie:

„Strony i ich procesowi przedstawiciele”;

95) w art. 121 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Organy post´powania przygotowawczego
okreÊlone w art. 133 § 1 i art. 134 § 1 pkt 1 i 2
majà w sprawach o wykroczenia skarbowe
uprawnienia do sporzàdzania i wnoszenia
aktu oskar˝enia oraz do popierania go przed
sàdem, a tak˝e do wyst´powania w toku ca-
∏ego post´powania, nie wy∏àczajàc czynno-
Êci po uprawomocnieniu si´ orzeczenia.”; 

96) w art. 122 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie: 

„§ 1. W sprawach, w których finansowy organ po-
st´powania przygotowawczego jest upraw-
niony do prowadzenia takiego post´powa-
nia, a nast´pnie do wniesienia i popierania
aktu oskar˝enia przed sàdem:

1) przez wyra˝enie „prokurator” w art. 18
§ 2, art. 19 § 1 zdanie pierwsze i § 2,
art. 20 § 1, art. 23, 46, 71 § 2, art. 87 § 3,
art. 93 § 3, art. 100 § 2, art. 135, 158, 160
§ 4, art. 192 § 2, art. 215, 218 § 1 zdanie
pierwsze, art. 231 § 1, art. 281, 282 § 1
pkt 1, art. 288 § 1, art. 290 § 1, art. 298 § 1,
art. 299 § 3, art. 306 § 2 zdanie pierwsze,
art. 308 § 1, art. 317 § 2, art. 323 § 1 i 3,
art. 324 § 1 i 2, art. 325e § 2 zdanie drugie,
art. 327 § 1 i 3, art. 330 § 1 i § 2 zdanie
pierwsze, art. 331 § 1, art. 333 § 2, art. 336
§ 1 i 3, art. 339 § 1 pkt 1, § 3 pkt 4 i § 5,
art. 340 § 2, art. 341 § 1 i 2, art. 343 § 5,
art. 345 § 1 i 2, art. 354, art. 359 pkt 1,
art. 380, art. 387 § 2, art. 441 § 4, art. 446
§ 2, art. 448, 450 § 1, art. 461 § 1, art. 505,
art. 526 § 2, art. 527 § 1, art. 530 § 4 i 5,
art. 545 § 2, art. 550 § 2, art. 570, 571 § 2
oraz w art. 618 § 1 pkt 2 Kodeksu post´po-
wania karnego rozumie si´ tak˝e „finan-
sowy organ post´powania przygotowaw-
czego”,

2) przez wyra˝enie „prokurator” w art. 15
§ 1, art. 48 § 1, art. 156 § 5, art. 179 § 3,
art. 306 § 2, art. 325, art. 325e § 2 zdanie
pierwsze i § 3, art. 326 § 1—3 oraz
w art. 327 § 2 i 3 Kodeksu post´powania
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karnego rozumie si´ tak˝e „organ nad-
rz´dny nad finansowym organem post´-
powania przygotowawczego”, z tym ˝e
z tytu∏u sprawowanego nadzoru organ
nadrz´dny nie mo˝e przejàç sprawy do
swego prowadzenia, 

3) przez wyra˝enie „Prokurator Generalny”
w art. 328 Kodeksu post´powania karne-
go rozumie si´ tak˝e „ministra w∏aÊciwe-
go do spraw finansów publicznych”, gdy
potrzeba uchylenia prawomocnego po-
stanowienia zachodzi w sprawie o wykro-
czenie skarbowe.

§ 2. Finansowy organ post´powania przygoto-
wawczego mo˝e wystàpiç z wnioskiem do
prokuratora o podj´cie czynnoÊci, o których
mowa w art. 73 § 2 i 3, art. 180 § 1, art. 202
§ 1, art. 203 § 2, art. 214 § 1 i 8, art. 218 § 1
zdanie drugie, art. 220 § 1, art. 226 zdanie
drugie, art. 237 § 1 i 2, art. 247 § 1, art. 250
§ 2—4, art. 263 § 2, art. 270 § 1 oraz
w art. 293 § 1 Kodeksu post´powania karne-
go. Je˝eli w wypadku, o którym mowa
w art. 202 § 1 Kodeksu post´powania karne-
go, prokurator powo∏uje bieg∏ych lekarzy
psychiatrów, a tak˝e w wypadku, o którym
mowa w art. 250 § 2 Kodeksu post´powania
karnego, prokurator wyst´puje do sàdu o za-
stosowanie tymczasowego aresztowania,
z mocy prawa obejmuje post´powanie przy-
gotowawcze nadzorem.”;

97) po art. 122 dodaje si´ art. 122a w brzmieniu: 

„Art. 122a. § 1. W sprawach o wykroczenia skar-
bowe oskar˝ony mo˝e korzystaç
z pomocy jednego obroƒcy. 

§ 2. Obroƒcà w sprawie o wykroczenie
skarbowe mo˝e byç tak˝e radca
prawny.”;

98) w art. 124 dodaje si´ § 5 w brzmieniu: 

„§ 5. Po wniesieniu aktu oskar˝enia prezes sàdu
kieruje spraw´ na posiedzenie tak˝e wtedy,
gdy zachodzi potrzeba rozwa˝enia kwestii
pociàgni´cia do odpowiedzialnoÊci posi∏ko-
wej.”;

99) art. 125 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 125. § 1. Do podmiotu pociàgni´tego do od-
powiedzialnoÊci posi∏kowej oraz jego
pe∏nomocnika stosuje si´ odpowied-
nio dotyczàce podejrzanego, oskar˝o-
nego i obroƒcy przepisy: art. 72, 74 
§ 1, art. 75—79, 81, 84—86, 157 § 1 i 2,
art. 174—176, 300, 301, 315 § 1,
art. 316, 321, 323 § 2, art. 334 § 2,
art. 337, 338 § 1, art. 343 § 5, art. 353
§ 2, art. 386, 389 i 390, 391 § 2, 431 § 2
i 3, art. 434—435, 440, 443, 453 § 3,
art. 454 § 1, art. 455, 475, 480, 482 § 1,
art. 524 § 3, art. 540 § 2 i 3, art. 542
§ 2, art. 545 § 1, art. 547 § 3, art. 548,

624 § 1, art. 627, 630, 632—633 oraz
art. 636 § 1 Kodeksu post´powania
karnego.

§ 2. Do osób najbli˝szych podmiotu po-
ciàgni´tego do odpowiedzialnoÊci
posi∏kowej b´dàcego osobà fizycz-
nà stosuje si´ odpowiednio art. 182,
185 i 186 Kodeksu post´powania
karnego. 

§ 3. Od chwili wydania postanowienia,
o którym mowa w art. 124 § 1, pod-
miot pociàgni´ty do odpowiedzial-
noÊci posi∏kowej mo˝e byç w tym
charakterze wezwany do udzia∏u
w czynnoÊciach procesowych.

§ 4. Podmiot pociàgni´ty do odpowie-
dzialnoÊci posi∏kowej nie mo˝e byç
przes∏uchany w charakterze Êwiad-
ka, tak˝e w wypadku, gdy jest inter-
wenientem lub podmiotem obo-
wiàzanym do zwrotu korzyÊci ma-
jàtkowej, o którym mowa w art. 24
§ 5.

§ 5. Do podmiotu, który uzyska∏ korzyÊç
majàtkowà, przepisy art. 333 § 4,
370 § 1, art. 416, art. 422 § 1
i art. 444 Kodeksu post´powania
karnego stosuje si´ odpowiednio,
z tym ˝e przez wyra˝enie „prokura-
tor” nale˝y rozumieç tak˝e „finan-
sowy organ post´powania przygo-
towawczego”.”;

100) w art. 126 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Je˝eli interwenient w zg∏oszeniu nie poda∏
miejsca swego zamieszkania, pobytu lub
siedziby lub poda∏ co do tego nieprawdziwe
dane, zg∏oszenie jest bezskuteczne.”;

101) w art. 128:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Do interwenienta oraz jego pe∏nomocni-
ka stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 232 § 3, art. 305 § 4, art. 315 § 1,
art. 316 § 1, art. 318, 321, 323 § 2, art. 334
§ 2, art. 338 § 1, art. 343 § 5, art. 475, 482
§ 1 zdanie pierwsze, art. 549 oraz 550 § 2
Kodeksu post´powania karnego.”,

b) uchyla si´ § 4;

102) u˝yty w art. 129, 130, 147 oraz art. 181 § 1 w ró˝-
nych przypadkach wyraz „dochodzenie” zast´pu-
je si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wy-
razami „post´powanie przygotowawcze”;

103) art. 131 i 132 otrzymujà brzmienie:

„Art. 131. § 1. W razie pope∏nienia przest´pstwa
skarbowego lub wykroczenia skar-
bowego zabezpieczyç mo˝na tak˝e
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Êrodek karny przepadku przedmio-
tów lub Êciàgni´cia ich równowar-
toÊci pieni´˝nej oraz uiszczenie na-
le˝noÊci publicznoprawnej uszczu-
plonej czynem zabronionym.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowied-
nio do zabezpieczenia gro˝àcego
Êrodka karnego przepadku korzy-
Êci majàtkowej i Êciàgni´cia jej
równowartoÊci pieni´˝nej.

§ 3. Kar´ grzywny i Êrodek karny Êcià-
gni´cia równowartoÊci pieni´˝nej
przepadku przedmiotów mo˝na
zabezpieczyç tak˝e na mieniu pod-
miotu pociàgni´tego do odpowie-
dzialnoÊci posi∏kowej.

§ 4. Do zabezpieczenia gro˝àcego
Êrodka karnego przepadku korzy-
Êci majàtkowej i Êciàgni´cia jej
równowartoÊci pieni´˝nej oraz
przepadku przedmiotów i Êcià-
gni´cia ich równowartoÊci pie-
ni´˝nej stosuje si´ odpowiednio
przepis art. 292 § 2 Kodeksu po-
st´powania karnego.

Art. 132. Zabezpieczenie majàtkowe, o którym
mowa w art. 131, upada, gdy nie zo-
stanà prawomocnie orzeczone: prze-
padek przedmiotów lub Êciàgni´cie ich
równowartoÊci pieni´˝nej, Êrodek kar-
ny przepadku korzyÊci majàtkowej lub
Êciàgni´cia jej równowartoÊci pieni´˝-
nej. Zabezpieczenie nale˝noÊci pu-
blicznoprawnej upada, je˝eli w ciàgu
3 miesi´cy od daty uprawomocnienia
si´ orzeczenia koƒczàcego post´powa-
nie w sprawie nie zostanie wszcz´ta
egzekucja dla Êciàgni´cia tych nale˝-
noÊci.”;

104) po art. 132 dodaje si´ art. 132a w brzmieniu: 

„Art. 132a. W wypadkach okreÊlonych w art. 131
mo˝na tak˝e dokonaç tymczasowego
zaj´cia mienia ruchomego osoby po-
dejrzanej, je˝eli zachodzi obawa usu-
ni´cia tego mienia.”;

105) tytu∏ rozdzia∏u 14 otrzymuje brzmienie: 

„W∏aÊciwoÊç organów post´powania przygoto-
wawczego”;

106) art. 133 i 134 otrzymujà brzmienie:

„Art. 133. § 1. Post´powanie przygotowawcze
prowadzà:

1) urzàd celny — w sprawach
o przest´pstwa skarbowe i wy-
kroczenia skarbowe okreÊlone
w art. 63—75, 85—96 § 1
i art. 106h oraz w sprawach
ujawnionych w zakresie swoje-
go dzia∏ania przez urz´dy celne

z art. 99, 100, 106e, 106f,
106g i 106k, a tak˝e w sprawach
w zakresie swojego dzia∏ania
z art. 54, 56, 57 § 1, art. 76, 80,
83, 84 § 1, art. 107, 107a oraz
art. 109—111 § 1,

2) urzàd skarbowy — w sprawach
o pozosta∏e przest´pstwa skar-
bowe i wykroczenia skarbowe, 

3) inspektor kontroli skarbowej —
w sprawach ujawnionych w za-
kresie dzia∏ania kontroli skarbo-
wej.

§ 2. Organy, o których mowa w § 1,
mogà wszczàç post´powanie
przygotowawcze w sprawach
o przest´pstwa skarbowe i wykro-
czenia skarbowe nienale˝àce do
ich w∏aÊciwoÊci; po zabezpiecze-
niu dowodów przekazujà spraw´
do dalszego prowadzenia w∏aÊci-
wemu organowi.

Art. 134. § 1. Post´powanie przygotowawcze pro-
wadzà tak˝e:

1) Stra˝ Graniczna — w sprawach
o przest´pstwa skarbowe i wykro-
czenia skarbowe okreÊlone
w art. 63—71, 85—96 § 1, art. 99,
100 oraz art. 106e—106h, ujaw-
nione w zakresie swego dzia∏ania
przez Stra˝ Granicznà,

2) Policja — w sprawach o przest´p-
stwa skarbowe i wykroczenia
skarbowe ujawnione w zakresie
swego dzia∏ania przez Policj´,

3) Agencja Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego — w sprawach
o przest´pstwa skarbowe ujaw-
nione w zakresie swego dzia∏ania
przez ten organ,

4) ˚andarmeria Wojskowa —
w sprawach o przest´pstwa skar-
bowe i wykroczenia skarbowe po-
pe∏nione przez osoby okreÊlone
w art. 53 § 36.

§ 2. Organy okreÊlone w § 1 pkt 1—3 za-
wiadamiajà niezw∏ocznie o prowa-
dzeniu post´powania przygotowaw-
czego w∏aÊciwe finansowe organy
post´powania przygotowawczego
przez przes∏anie odpisu postanowie-
nia o jego wszcz´ciu, chyba ˝e ogra-
niczà swoje czynnoÊci do zabezpie-
czenia Êladów i dowodów przest´p-
stwa skarbowego lub wykroczenia
skarbowego oraz przekazania spra-
wy do dalszego prowadzenia tym or-
ganom.

§ 3. Organ okreÊlony w § 1 pkt 4 
o wszcz´ciu post´powania przygoto-
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wawczego zawiadamia niezw∏ocznie
w∏aÊciwego prokuratora wojskowego.

§ 4. W razie zg∏oszenia przez sprawc´
czynu zabronionego wniosku o ze-
zwolenie na dobrowolne poddanie
si´ odpowiedzialnoÊci i po otrzyma-
niu przez niego pisemnego poucze-
nia o warunkach dopuszczalnoÊci te-
go Êrodka karnego, przekazanie spra-
wy w∏aÊciwemu finansowemu orga-
nowi post´powania przygotowaw-
czego jest obowiàzkowe.

§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje si´ odpo-
wiednio w wypadku, gdy organ okre-
Êlony w § 1 pkt 1—3 jest w∏aÊciwy do
prowadzenia post´powania przygo-
towawczego w sprawie o czyn zabro-
niony jako przest´pstwo lub wykro-
czenie okreÊlone w przepisach kar-
nych innej ustawy, który wyczerpuje
zarazem znamiona przest´pstwa
skarbowego lub wykroczenia skarbo-
wego.”;

107) po art. 134 dodaje si´ art. 134a w brzmieniu: 

„Art. 134a. Prokurator prowadzi post´powanie
przygotowawcze, je˝eli przepis usta-
wy tak stanowi.”;

108) art. 135—140 otrzymujà brzmienie: 

„Art. 135. § 1. W wypadku gdy sprawcy zarzuco-
no kilka przest´pstw skarbowych
albo wykroczeƒ skarbowych,
wzgl´dnie gdy zachodzi zbieg
przepisów okreÊlony w art. 7 § 1,
a sprawy nale˝à do w∏aÊciwoÊci
ró˝nych organów post´powania
przygotowawczego, w∏aÊciwy jest
organ, który pierwszy wszczà∏ po-
st´powanie.

§ 2. Je˝eli sprawcy zarzucono prze-
st´pstwo skarbowe i wykroczenie
skarbowe, a sprawy nale˝à do
w∏aÊciwoÊci ró˝nych finansowych
organów post´powania przygoto-
wawczego, w∏aÊciwy jest organ,
który wszczà∏ post´powanie
w sprawie o przest´pstwo skarbo-
we.

§ 3. Je˝eli sprawa o przest´pstwo
skarbowe i wykroczenie skarbowe
nale˝y do w∏aÊciwoÊci finanso-
wych i niefinansowych organów
post´powania przygotowawcze-
go, post´powanie prowadzi finan-
sowy organ post´powania przy-
gotowawczego, chyba ˝e post´po-
wanie przygotowawcze prowadzi
˚andarmeria Wojskowa. Spór
o w∏aÊciwoÊç mi´dzy finansowy-
mi i niefinansowymi organami po-

st´powania przygotowawczego
rozstrzyga prokurator w∏aÊciwy ze
wzgl´du na siedzib´ organu niefi-
nansowego.

§ 4. Spór o w∏aÊciwoÊç mi´dzy finan-
sowymi organami post´powania
przygotowawczego rozstrzyga or-
gan nadrz´dny nad tymi organa-
mi. Je˝eli spór toczy si´ mi´dzy fi-
nansowymi organami post´powa-
nia przygotowawczego niemajà-
cymi wspólnego organu nadrz´d-
nego, rozstrzyga go minister w∏a-
Êciwy do spraw finansów publicz-
nych. 

§ 5. W czasie trwania sporu o w∏aÊci-
woÊç ka˝dy z organów post´po-
wania przygotowawczego doko-
nuje czynnoÊci niecierpiàcych
zw∏oki.

Art. 136. § 1. Post´powanie mandatowe prowa-
dzi finansowy organ post´powania
przygotowawczego lub jego upo-
wa˝niony przedstawiciel albo oso-
ba, o której mowa w art. 118 § 4,
a tak˝e niefinansowy organ post´-
powania przygotowawczego, gdy
przepis szczególny tak stanowi; po-
st´powaniu temu nie stoi na prze-
szkodzie uprzednie wszcz´cie po-
st´powania przygotowawczego.

§ 2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasa-
dy i sposób wydawania funkcjona-
riuszom finansowych organów po-
st´powania przygotowawczego
i niefinansowych organów post´-
powania przygotowawczego upo-
wa˝nienia do nak∏adania kary
grzywny w drodze mandatu karne-
go za wykroczenia skarbowe, szcze-
gó∏owe zasady jej nak∏adania i spo-
sób uiszczania, sposób ewidencjo-
nowania grzywien na∏o˝onych
w drodze mandatu karnego, organy
w∏aÊciwe w sprawach rozliczania
formularzy mandatu karnego oraz
wzory formularzy mandatu karne-
go, majàc na wzgl´dzie potrzeb´
szybkiej reakcji na fakt pope∏nienia
wykroczenia skarbowego oraz po-
trzeb´ ujednolicenia zasad nak∏ada-
nia przez funkcjonariuszy upraw-
nionych organów kary grzywny
w drodze mandatu karnego, a tak˝e
pouczenia osób karanych o ich pra-
wach i obowiàzkach. 

Art. 137. § 1. W post´powaniu mandatowym, je-
˝eli kodeks nie stanowi inaczej, kar´
grzywny w drodze mandatu karne-
go na∏o˝yç mo˝na jedynie, gdy oso-
ba sprawcy i okolicznoÊci pope∏nie-
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nia wykroczenia skarbowego nie
budzà wàtpliwoÊci, a nie zachodzi
potrzeba wymierzenia kary surow-
szej ni˝ ta, która jest okreÊlona
w art. 48 § 2.

§ 2. Post´powania mandatowego nie
stosuje si´, je˝eli:

1) w zwiàzku z wykroczeniem skar-
bowym nastàpi∏o uszczuplenie
nale˝noÊci publicznoprawnej,
chyba ˝e do chwili przyj´cia
mandatu karnego wymagalna
nale˝noÊç zosta∏a w ca∏oÊci uisz-
czona,

2) zachodzi zbieg przepisów okre-
Êlony w art. 7 § 1, a ten sam czyn
sprawcy wykroczenia skarbowe-
go wyczerpuje zarazem znamio-
na przest´pstwa skarbowego,

3) zg∏oszono interwencj´ co do
przedmiotu podlegajàcego prze-
padkowi.

§ 3. Warunkiem na∏o˝enia kary grzyw-
ny w drodze mandatu karnego jest
wyra˝enie przez sprawc´ wykro-
czenia skarbowego zgody na przy-
j´cie mandatu, a je˝eli za wykro-
czenie skarbowe przewidziane jest
obowiàzkowe orzeczenie przepad-
ku przedmiotów — tak˝e zgody na
ich przepadek; zgod´ t´ odnotowu-
je si´ w protokole przes∏uchania
lub na dokumencie mandatu kar-
nego.

§ 4. Upowa˝niony organ post´powania
przygotowawczego lub jego przed-
stawiciel, wymierzajàc kar´ grzyw-
ny w drodze mandatu karnego,
obowiàzany jest okreÊliç wykrocze-
nie skarbowe zarzucane sprawcy
oraz pouczyç go o warunkach do-
puszczalnoÊci post´powania man-
datowego, a zw∏aszcza o skutkach
prawnych braku zgody, o której
mowa w § 3.

Art. 138. § 1. W post´powaniu mandatowym
mo˝na na∏o˝yç kar´ grzywny w dro-
dze mandatu karnego:

1) wydanego ukaranemu po uisz-
czeniu kary grzywny bezpoÊred-
nio upowa˝nionemu podmioto-
wi, który jà na∏o˝y∏,

2) kredytowanego, wydawanego
za potwierdzeniem odbioru uka-
ranemu.

§ 2. Mandatem karnym, o którym mo-
wa w § 1 pkt 1, mo˝e byç na∏o˝ona
kara grzywny jedynie na osob´ cza-
sowo tylko przebywajàcà na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej lub

niemajàcà sta∏ego miejsca zamiesz-
kania lub sta∏ego miejsca pobytu.

§ 3. Przepis § 2 stosuje si´ odpowiednio
do osób stale przebywajàcych na
terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, które czasowo opuszczajà to
terytorium.

§ 4. Mandat karny, o którym mowa
w § 1 pkt 1, staje si´ prawomocny
z chwilà uiszczenia kary grzywny
upowa˝nionemu podmiotowi, który
jà na∏o˝y∏, zaÊ mandat karny kredy-
towany — z chwilà pokwitowania
jego odbioru przez ukaranego.

§ 5. Mandat karny kredytowany powi-
nien zawieraç pouczenie o obo-
wiàzku uiszczenia na∏o˝onej kary
grzywny w terminie 7 dni od daty
przyj´cia mandatu oraz o skutkach
jej nieuiszczenia w tym terminie.

§ 6. Po na∏o˝eniu kary grzywny w dro-
dze mandatu karnego organ post´-
powania przygotowawczego, w ra-
zie istnienia podstaw okreÊlonych
w art. 47 § 4, wyst´puje do sàdu
z wnioskiem o orzeczenie przepad-
ku przedmiotów tytu∏em Êrodka za-
bezpieczajàcego. 

Art. 139. § 1. W razie braku zgody, o której mowa
w art. 137 § 3, sprawa podlega roz-
poznaniu na zasadach ogólnych.

§ 2. W sytuacji, o której mowa w § 1,
a zw∏aszcza gdy sprawca wykrocze-
nia skarbowego przebywa stale za
granicà albo gdy nie mo˝na ustaliç
jego miejsca zamieszkania lub po-
bytu w kraju, organ post´powania
przygotowawczego lub jego przed-
stawiciel mo˝e dokonaç tymczaso-
wego zaj´cia mienia ruchomego
sprawcy, w szczególnoÊci przed-
miotów zagro˝onych przepadkiem.

Art. 140. § 1. Prawomocny mandat karny podle-
ga niezw∏ocznie uchyleniu, je˝eli
kar´ grzywny na∏o˝ono za czyn nie-
b´dàcy czynem zabronionym jako
wykroczenie skarbowe. Uchylenie
nast´puje na wniosek ukaranego
z∏o˝ony w terminie zawitym 7 dni
od daty przyj´cia mandatu lub
z urz´du.

§ 2. Uprawniony do uchylenia prawo-
mocnego mandatu karnego jest
sàd w∏aÊciwy do rozpoznania spra-
wy, na którego obszarze dzia∏ania
zosta∏a na∏o˝ona kara grzywny.
W przedmiocie uchylenia mandatu
karnego sàd orzeka na posiedzeniu.
W posiedzeniu ma prawo uczestni-
czyç ukarany, organ, który lub któ-
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rego funkcjonariusz na∏o˝y∏ kar´
grzywny w drodze mandatu karne-
go, albo przedstawiciel tego organu
oraz ujawniony interwenient. Przed
wydaniem postanowienia sàd mo-
˝e zarzàdziç stosowne czynnoÊci
w celu sprawdzenia podstaw do
uchylenia mandatu karnego.

§ 3. Uchylajàc mandat karny, nakazuje
si´ podmiotowi, na rachunek które-
go pobrano grzywn´, niezw∏oczny
zwrot uiszczonej kwoty, chyba ˝e
czyn zarzucany sprawcy wyczerpu-
je znamiona przest´pstwa skarbo-
wego, przest´pstwa lub wykrocze-
nia; w takim wypadku uiszczonà
kwot´ zatrzymuje si´ do zakoƒcze-
nia post´powania jako zabezpiecze-
nie majàtkowe gro˝àcych mu kar,
Êrodków karnych lub innych Êrod-
ków oraz kosztów post´powania.

§ 4. W razie uchylenia mandatu karne-
go sprawa podlega rozpoznaniu na
zasadach ogólnych.”;

109) w art. 142:

a) § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. W post´powaniu prowadzonym przez fi-
nansowy organ post´powania przygoto-
wawczego, zanim wniesiono akt oskar˝e-
nia, sprawca przest´pstwa skarbowego
lub wykroczenia skarbowego mo˝e zg∏o-
siç wniosek o zezwolenie na dobrowolne
poddanie si´ odpowiedzialnoÊci.

§ 2. Przed pierwszym przes∏uchaniem finan-
sowy organ post´powania przygoto-
wawczego jest obowiàzany pouczyç
sprawc´ tak˝e o prawie z∏o˝enia takiego
wniosku.”,

b) dodaje si´ § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Do sprawcy, o którym mowa w § 1, sto-
suje si´ odpowiednio przepisy o podej-
rzanym, je˝eli przepisy niniejszego roz-
dzia∏u nie stanowià inaczej.”;

110) w art. 143:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Sk∏adajàc wniosek, o którym mowa
w art. 142 § 1, nale˝y ∏àcznie uiÊciç:

1) nale˝noÊç publicznoprawnà, je˝eli
w zwiàzku z przest´pstwem skarbo-
wym lub wykroczeniem skarbowym
nastàpi∏o uszczuplenie tej nale˝noÊci,
chyba ˝e do chwili zg∏oszenia wnio-
sku ta wymagalna nale˝noÊç zosta∏a
w ca∏oÊci uiszczona,

2) tytu∏em kary grzywny kwot´ odpowia-
dajàcà co najmniej jednej trzeciej mi-
nimalnego wynagrodzenia, a za wy-
kroczenie skarbowe — kwot´ odpo-

wiadajàcà co najmniej jednej dziesià-
tej tego wynagrodzenia,

3) co najmniej zrycza∏towanà równowar-
toÊç kosztów post´powania.”,

b) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Minister SprawiedliwoÊci w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wysokoÊç zrycza∏towa-
nych kosztów post´powania zwiàzanych
ze zg∏oszeniem wniosku o zezwolenie na
dobrowolne poddanie si´ odpowiedzial-
noÊci w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ jedna
dziesiàta minimalnego wynagrodzenia,
majàc na uwadze w szczególnoÊci prze-
ci´tne wydatki finansowego organu po-
st´powania przygotowawczego, ponie-
sione w zwiàzku z jego rozpoznaniem.”;

111) po art. 143 dodaje si´ art. 143a w brzmieniu:

„Art. 143a. § 1. Je˝eli wniosek, o którym mowa
w art. 142 § 1, nie odpowiada wy-
maganiom formalnym, a brak
jest tego rodzaju, ˝e wniosek nie
mo˝e otrzymaç biegu, wzywa si´
osob´, od której wniosek pocho-
dzi, do usuni´cia braku w termi-
nie 7 dni. 

§ 2. W razie uzupe∏nienia braku
w terminie, wniosek wywo∏uje
skutki od dnia jego wniesienia.
W razie nieuzupe∏nienia braku
w terminie, wniosek uznaje si´
za bezskuteczny, o czym nale˝y
pouczyç przy dor´czeniu wezwa-
nia.”;

112) w art. 144 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Cofni´cie wniosku, o którym mowa
w art. 142 § 1, nie jest mo˝liwe przed up∏y-
wem 1 miesiàca od jego z∏o˝enia, a tak˝e
po wniesieniu do sàdu przez finansowy or-
gan post´powania przygotowawczego
wniosku o udzielenie zezwolenia na dobro-
wolne poddanie si´ odpowiedzialnoÊci.”;

113) w art. 145:

a) § 1—3 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. W razie wystàpienia przez sprawc´ o ze-
zwolenie na dobrowolne poddanie si´
odpowiedzialnoÊci finansowy organ po-
st´powania przygotowawczego mo˝e za-
miast aktu oskar˝enia wnieÊç niezw∏ocz-
nie do sàdu wniosek o udzielenie takiego
zezwolenia.

§ 2. Wniosek finansowego organu post´po-
wania przygotowawczego powinien za-
wieraç:

1) imi´ i nazwisko sprawcy oraz inne da-
ne okreÊlajàce jego to˝samoÊç,
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2) dok∏adne okreÊlenie czynu zarzucane-
go sprawcy ze wskazaniem czasu,
miejsca, sposobu i okolicznoÊci jego
pope∏nienia, a zw∏aszcza wysokoÊci
uszczuplonej lub nara˝onej na uszczu-
plenie nale˝noÊci publicznoprawnej,

3) wskazanie przepisów kodeksu, pod
które zarzucany czyn podpada,

4) dok∏adne okreÊlenie wykonanych
przez sprawc´ obowiàzków, o których
mowa w art. 143 § 1—3,

5) wskazanie sàdu w∏aÊciwego do udzie-
lenia zezwolenia na dobrowolne pod-
danie si´ odpowiedzialnoÊci.

§ 3. Uzasadnienie wniosku mo˝e byç ograni-
czone do wskazania dowodów Êwiadczà-
cych o tym, ˝e wina sprawcy i okoliczno-
Êci pope∏nienia czynu zabronionego nie
budzà wàtpliwoÊci, a ponadto innych
okolicznoÊci Êwiadczàcych o tym, ˝e
w danej sprawie mo˝na zezwoliç na do-
browolne poddanie si´ odpowiedzialno-
Êci, w szczególnoÊci ze wzgl´du na to, ˝e
jest to wystarczajàce dla zaspokojenia
uzasadnionego interesu finansowego
Skarbu Paƒstwa, jednostki samorzàdu
terytorialnego lub innego uprawnionego
podmiotu.”,

b) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. O wniesieniu do sàdu wniosku, o którym
mowa w § 1, finansowy organ post´po-
wania przygotowawczego zawiadamia
niezw∏ocznie sprawc´, jak równie˝ przed-
stawiciela ustawowego, o którym mowa
w art. 142 § 3.”;

114) art. 146 otrzymuje brzmienie:

„Art. 146. § 1. Z∏o˝enie wniosku o udzielenie ze-
zwolenia na dobrowolne poddanie
si´ odpowiedzialnoÊci finansowy
organ post´powania przygotowaw-
czego uzale˝nia od wykonania obo-
wiàzku uiszczenia w ca∏oÊci wyma-
galnej nale˝noÊci publicznopraw-
nej, je˝eli w zwiàzku z przest´p-
stwem skarbowym lub wykrocze-
niem skarbowym nastàpi∏o uszczu-
plenie tej nale˝noÊci, a do tej chwili
nale˝noÊç ta nie zosta∏a uiszczona.

§ 2. Z∏o˝enie wniosku, o którym mowa
w § 1, finansowy organ post´powa-
nia przygotowawczego mo˝e uza-
le˝niç:

1) od uiszczenia tytu∏em kary
grzywny dodatkowej kwoty, nie-
przekraczajàcej jednak ∏àcznie
z kwotà ju˝ wp∏aconà wysokoÊci
po∏owy sumy odpowiadajàcej
górnej granicy ustawowego za-
gro˝enia za dany czyn zabronio-
ny,

2) od wyra˝enia zgody na przepa-
dek przedmiotów nieobj´tych
wnioskiem sprawcy, o którym
mowa w art. 142 § 1, a w razie
niemo˝noÊci ich z∏o˝enia — od
uiszczenia równowartoÊci pie-
ni´˝nej tych przedmiotów, chyba
˝e przepadek dotyczy przedmio-
tów okreÊlonych w art. 29 pkt 4,

3) od uiszczenia pozosta∏ych kosz-
tów post´powania. 

§ 3. Czas, rodzaj i sposób wykonania
obowiàzków, o których mowa w § 1
lub 2, finansowy organ post´powa-
nia przygotowawczego okreÊla po
wys∏uchaniu sprawcy, jak równie˝
przedstawiciela ustawowego, o któ-
rym mowa w art. 142 § 3.”;

115) w art. 148: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W kwestii udzielenia zezwolenia na dobro-
wolne poddanie si´ odpowiedzialnoÊci
sàd orzeka niezw∏ocznie na posiedzeniu.”,

b) § 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„§ 4. Stawiennictwo na posiedzenie finanso-
wego organu post´powania przygoto-
wawczego lub jego przedstawiciela,
w szczególnoÊci tego, który z∏o˝y∏ wnio-
sek, jest obowiàzkowe, je˝eli prezes sàdu
lub sàd tak zarzàdzi.

§ 5. Sàd, uwzgl´dniajàc wniosek, orzeka wy-
rokiem.”,

c) dodaje si´ § 6 w brzmieniu:

„§ 6. Je˝eli sàd uzna, ˝e nie zachodzà podsta-
wy do uwzgl´dnienia wniosku, nie-
zw∏ocznie zwraca spraw´ finansowemu
organowi post´powania przygotowaw-
czego. Przepis art. 144 § 3 stosuje si´ od-
powiednio.”;

116) art. 149 otrzymuje brzmienie:

„Art. 149. § 1. W razie zaskar˝enia wyroku o ze-
zwoleniu na dobrowolne poddanie
si´ odpowiedzialnoÊci ulega on
uchyleniu lub zmianie w post´po-
waniu odwo∏awczym tylko wtedy,
gdy sàd orzek∏:

1) tytu∏em kary grzywny kwot´ in-
nà ni˝ uiszczona przez sprawc´,

2) przepadek przedmiotów lub
uiszczenie ich równowartoÊci
pieni´˝nej w zakresie nieobj´-
tym zgodà sprawcy.

§ 2. Sàd odwo∏awczy orzeka na posie-
dzeniu jednoosobowo, chyba ˝e
sàd pierwszej instancji orzeka∏
w sk∏adzie jednego s´dziego
i dwóch ∏awników.”;
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117) w art. 150 § 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„§ 3. CzynnoÊci, o których mowa w art. 75 § 2
oraz art. 285 § 2 Kodeksu post´powania
karnego, sà dokonywane przez Policj´,
Stra˝ Granicznà, Agencj´ Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego lub ˚andarmeri´ Wojsko-
wà, a gdy post´powanie przygotowawcze
prowadzone jest przez finansowy organ po-
st´powania przygotowawczego — przez
Policj´ na ˝àdanie tego organu.

§ 4. Oprócz Policji czynnoÊç, o której mowa
w art. 244 § 1 Kodeksu post´powania kar-
nego, mo˝e byç dokonana tak˝e przez Stra˝
Granicznà, Agencj´ Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego lub ˚andarmeri´ Wojskowà.”;

118) po art. 151 dodaje si´ art. 151a i 151b w brzmie-
niu:

„Art. 151a. § 1. Âledztwo prowadzi si´ w spra-
wach o przest´pstwa skarbowe: 

1) pope∏nione w warunkach
okreÊlonych w art. 37 § 1 lub
w art. 38 § 2, 

2) je˝eli osobà podejrzanà jest
s´dzia, prokurator, funkcjona-
riusz Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego lub
Agencji Wywiadu, 

3) je˝eli osobà podejrzanà jest
funkcjonariusz Stra˝y Granicz-
nej, ˚andarmerii Wojskowej,
finansowego organu post´po-
wania przygotowawczego lub
organu nadrz´dnego nad fi-
nansowym organem post´po-
wania przygotowawczego, 

4) je˝eli oskar˝ony lub osoba po-
dejrzana jest pozbawiona wol-
noÊci w tej lub w innej spra-
wie, chyba ˝e zastosowano
zatrzymanie lub tymczasowe
aresztowanie wobec sprawcy
uj´tego na goràcym uczynku
lub bezpoÊrednio potem, 

5) je˝eli zachodzà okolicznoÊci
okreÊlone w art. 79 § 1 Kodek-
su post´powania karnego,
chyba ˝e zaistniejà przes∏anki
z art. 79 § 4 Kodeksu post´po-
wania karnego. 

§ 2. W pozosta∏ych sprawach o prze-
st´pstwa skarbowe prowadzi si´
dochodzenie, chyba ˝e finanso-
wy organ post´powania przygo-
towawczego odmiennie zarzàdzi
ze wzgl´du na wag´ lub zawi∏oÊç
sprawy. 

Art. 151b. § 1. Prokurator prowadzi Êledztwo
w wypadkach okreÊlonych
w art. 151a § 1 pkt 2 i 3, a tak˝e

wtedy, gdy uzna, ˝e wymagajà
tego okolicznoÊci sprawy.

§ 2. Je˝eli prokurator wszczà∏ Êledz-
two, mo˝e powierzyç organowi
okreÊlonemu w art. 118 § 1
pkt 1—5 albo w § 2 jego przepro-
wadzenie w ca∏oÊci albo w okre-
Êlonym zakresie lub dokonanie
poszczególnych czynnoÊci Êledz-
twa; w wypadkach okreÊlonych
w art. 151a § 1 pkt 2 i 3 prokura-
tor nie mo˝e jednak powierzyç
innemu organowi prowadzenia
Êledztwa w ca∏oÊci. Organ, które-
mu prokurator powierzy∏ prze-
prowadzenie poszczególnych
czynnoÊci, mo˝e dokonaç tak˝e
innych czynnoÊci, je˝eli wy∏oni
si´ taka potrzeba. 

§ 3. Prokurator mo˝e zastrzec do oso-
bistego wykonania jakàkolwiek
czynnoÊç Êledztwa, w szczegól-
noÊci czynnoÊci wymagajàce po-
stanowienia, zwiàzane z przed-
stawieniem zarzutów, pociàgni´-
ciem do odpowiedzialnoÊci po-
si∏kowej, zmianà postanowienia
o przedstawieniu zarzutów lub
o pociàgni´ciu do odpowiedzial-
noÊci posi∏kowej albo z zamkni´-
ciem Êledztwa.”;

119) art. 152 i 153 otrzymujà brzmienie:

„Art. 152. W sprawach o wykroczenia skarbowe
prowadzi si´ dochodzenie. Ogranicza
si´ ono do przes∏uchania podejrzane-
go oraz w razie potrzeby tak˝e do in-
nych czynnoÊci w zakresie niezb´d-
nym do wniesienia aktu oskar˝enia lub
innego zakoƒczenia post´powania. 

Art. 153. § 1. Post´powanie przygotowawcze
w sprawie o przest´pstwo skarbo-
we powinno byç zakoƒczone
w ciàgu 3 miesi´cy. W razie nieza-
koƒczenia post´powania w tym
terminie organ nadrz´dny nad or-
ganem prowadzàcym post´powa-
nie mo˝e przed∏u˝yç je na okres
do 6 miesi´cy. W szczególnie uza-
sadnionych wypadkach w∏aÊciwy
prokurator mo˝e przed∏u˝yç okres
post´powania na dalszy czas
oznaczony.

§ 2. Dochodzenie w sprawie o prze-
st´pstwo skarbowe po jego prze-
d∏u˝eniu toczy si´ nadal jako do-
chodzenie. 

§ 3. W razie niezakoƒczenia dochodze-
nia w sprawie o wykroczenie skar-
bowe prowadzonego przez organ
post´powania przygotowawczego
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w ciàgu 2 miesi´cy, organ nad-
rz´dny nad tym organem mo˝e
przed∏u˝yç dochodzenie na czas
oznaczony.”;

120) uchyla si´ art. 154;

121) art. 155 i 156 otrzymujà brzmienie:

„Art. 155. § 1. W ciàgu 14 dni od daty zamkni´cia
dochodzenia finansowy organ po-
st´powania przygotowawczego
sporzàdza akt oskar˝enia i wnosi
do w∏aÊciwego sàdu oraz popiera
go przed tym sàdem albo wydaje
postanowienie o umorzeniu, o za-
wieszeniu post´powania przygo-
towawczego albo o uzupe∏nieniu
dochodzenia. O wniesieniu aktu
oskar˝enia w sprawie o przest´p-
stwo skarbowe finansowy organ
post´powania przygotowawczego
zawiadamia niezw∏ocznie prokura-
tora przez dor´czenie odpisu tego
aktu.

§ 2. W sprawie o przest´pstwo skarbo-
we podlegajàce rozpoznaniu w po-
st´powaniu zwyczajnym finanso-
wy organ post´powania przygoto-
wawczego w ciàgu 14 dni od za-
koƒczenia Êledztwa sporzàdza akt
oskar˝enia i przesy∏a go wraz z ak-
tami prokuratorowi, przekazujàc
jednoczeÊnie dowody rzeczowe.
Akt oskar˝enia zatwierdza i wnosi
do sàdu prokurator. W akcie oskar-
˝enia nale˝y tak˝e wskazaç finan-
sowy organ post´powania przygo-
towawczego, któremu przys∏ugujà
uprawnienia oskar˝yciela publicz-
nego. Organ ten zawiadamia si´
niezw∏ocznie o wniesieniu aktu
oskar˝enia przez dor´czenie jego
odpisu.

§ 3. Je˝eli podejrzany jest tymczaso-
wo aresztowany, terminy okreÊlo-
ne w § 1 i 2 wynoszà 7 dni.

§ 4. W sprawie, w której wobec podej-
rzanego stosowane jest tymczaso-
we aresztowanie, akt oskar˝enia
nale˝y wnieÊç nie póêniej ni˝
14 dni przed up∏ywem dotychczas
okreÊlonego terminu stosowania
tego Êrodka.

§ 5. Do aktu oskar˝enia mo˝na do∏à-
czyç wniosek o na∏o˝enie odpo-
wiedzialnoÊci posi∏kowej, a tak˝e
wniosek o zobowiàzanie podmio-
tu okreÊlonego w art. 24 § 5 do
zwrotu na rzecz Skarbu Paƒstwa
lub jednostki samorzàdu teryto-
rialnego uzyskanej korzyÊci majàt-
kowej.

Art. 156. § 1. Prokurator, a tak˝e finansowy or-
gan post´powania przygotowaw-
czego mo˝e umieÊciç w akcie
oskar˝enia wniosek o wydanie
wyroku skazujàcego i orzeczenie
uzgodnionych z oskar˝onym kary
lub Êrodka karnego za zarzucane
mu przest´pstwo skarbowe lub
wykroczenie skarbowe, je˝eli oko-
licznoÊci pope∏nienia czynu zabro-
nionego nie budzà wàtpliwoÊci,
a postawa oskar˝onego wskazuje,
˝e cele post´powania zostanà
osiàgni´te.

§ 2. Wniosek mo˝e dotyczyç:

1) w sprawie o przest´pstwo skar-
bowe — wymierzenia oskar˝o-
nemu kary z zastosowaniem
nadzwyczajnego jej z∏agodze-
nia, orzeczenia Êrodka karnego
okreÊlonego w art. 22 § 2
pkt 2—6, odstàpienia od ich
wymierzenia lub warunkowego
zawieszenia wykonania kary;
przepisu nie stosuje si´ do
sprawcy przest´pstwa skarbo-
wego pope∏nionego w warun-
kach okreÊlonych w art. 37 § 1
lub w art. 38 § 2, z zastrze˝e-
niem art. 37 § 2 i 3 albo art. 38
§ 3,

2) w sprawie o wykroczenie skar-
bowe — wymierzenia oskar˝o-
nemu kary grzywny nieprzekra-
czajàcej dziesi´ciokrotnoÊci mi-
nimalnego wynagrodzenia albo
orzeczenia Êrodka karnego
okreÊlonego w art. 47 § 2 pkt 2
lub 3 albo z odstàpieniem od
ich wymierzenia.

§ 3. Przepisy art. 335 § 2 i 3, art. 339
§ 1 pkt 3 i art. 343 § 4—7 Kodeksu
post´powania karnego stosuje si´
odpowiednio; je˝eli w zwiàzku
z przest´pstwem skarbowym lub
wykroczeniem skarbowym nastà-
pi∏o uszczuplenie nale˝noÊci pu-
blicznoprawnej, a nie zosta∏a ona
w ca∏oÊci uiszczona, sàd uzale˝nia
uwzgl´dnienie wniosku od uisz-
czenia tej wymagalnej nale˝noÊci
w ca∏oÊci w wyznaczonym termi-
nie.

§ 4. Nie mo˝na uwzgl´dniç wniosku
o orzeczenie przepadku przedmio-
tów, je˝eli interwenient temu si´
sprzeciwi na piÊmie albo ustnie do
protoko∏u.”;

122) w art. 157 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Je˝eli akt oskar˝enia wniós∏ finansowy or-
gan post´powania przygotowawczego,
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udzia∏ tego organu lub jego przedstawiciela
w rozprawie jest obowiàzkowy w post´po-
waniu uproszczonym.”;

123) art. 161 otrzymuje brzmienie:

„Art. 161. § 1. Je˝eli w zwiàzku z przest´pstwem
skarbowym lub wykroczeniem
skarbowym nastàpi∏o uszczuple-
nie nale˝noÊci publicznoprawnej,
a nie zosta∏a ona w ca∏oÊci uisz-
czona, sàd uzale˝nia uwzgl´dnie-
nie wniosku oskar˝onego, o któ-
rym mowa w art. 387 § 1 Kodeksu
post´powania karnego, od uisz-
czenia tej wymagalnej nale˝noÊci
w ca∏oÊci w wyznaczonym termi-
nie.

§ 2. Je˝eli w sprawie o przest´pstwo
skarbowe lub wykroczenie skarbo-
we zg∏oszono interwencj´, sàd nie
mo˝e przychyliç si´ do wniosku,
o którym mowa w art. 387 § 1 Ko-
deksu post´powania karnego, do-
tyczàcego orzeczenia przepadku
przedmiotów, gdy interwenient te-
mu si´ sprzeciwi na piÊmie albo
ustnie do protoko∏u.

§ 3. Wniosek oskar˝onego, o którym
mowa w art. 387 § 1 Kodeksu po-
st´powania karnego, z∏o˝ony
przed rozprawà, sàd mo˝e rozpo-
znaç na posiedzeniu. Sàd,
uwzgl´dniajàc wniosek, skazuje
oskar˝onego wyrokiem.

§ 4. O terminie posiedzenia zawiada-
mia si´ strony, przesy∏ajàc im od-
pis wniosku. 

§ 5. Nieusprawiedliwione niestawien-
nictwo oskar˝yciela publicznego,
podmiotu pociàgni´tego do odpo-
wiedzialnoÊci posi∏kowej lub inter-
wenienta na rozpraw´ bàdê posie-
dzenie nie stoi na przeszkodzie
uwzgl´dnieniu wniosku, je˝eli pozo-
sta∏e warunki okreÊlone w art. 387
Kodeksu post´powania karnego
i w § 1 sà spe∏nione.”;

124) po art. 161 dodaje si´ art. 161a w brzmieniu:

„Art. 161a. Je˝eli po rozpocz´ciu przewodu sà-
dowego ujawni si´, ˝e czyn oskar˝o-
nego stanowi wykroczenie skarbowe,
sàd rozpoznaje spraw´ w dalszym
ciàgu, w tym samym sk∏adzie.”;

125) art. 163 otrzymuje brzmienie:

„Art. 163. Orzeczenie koƒczàce post´powanie
powinno w miar´ potrzeby zawieraç
tak˝e rozstrzygni´cie co do przepadku
przedmiotów i Êciàgni´cia ich równo-
wartoÊci pieni´˝nej, Êrodka karnego

przepadku korzyÊci majàtkowej i Êcià-
gni´cia jej równowartoÊci pieni´˝nej,
nale˝noÊci publicznoprawnej uszczu-
plonej czynem zabronionym, odpo-
wiedzialnoÊci posi∏kowej lub roszczeƒ
interwenienta.”;

126) po art. 163 dodaje si´ art. 163a w brzmieniu: 

„Art. 163a. Po og∏oszeniu lub przy dor´czeniu
orzeczenia nale˝y oskar˝onego, o któ-
rym mowa w art. 36 § 3, art. 156 lub
art. 161, pouczyç o treÊci art. 443 Ko-
deksu post´powania karnego
w zwiàzku z art. 434 § 3 Kodeksu po-
st´powania karnego.”;

127) art. 164 i 165 otrzymujà brzmienie:

„Art. 164. Je˝eli ukarany za wykroczenie skarbo-
we jest osobà przebywajàcà jedynie
czasowo na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej albo nie ma na tym teryto-
rium sta∏ego miejsca zamieszkania lub
sta∏ego miejsca pobytu, sàd mo˝e
orzec natychmiastowà wykonalnoÊç
orzeczenia wymierzajàcego kar´
grzywny; jednoczeÊnie sàd orzeka za-
st´pczà kar´ pozbawienia wolnoÊci na
wypadek nieuiszczenia orzeczonej kary
grzywny w terminie 3 dni, a ponadto
zarzàdza zatrzymanie paszportu lub in-
nego dokumentu uprawniajàcego do
przekroczenia granicy, na czas do uisz-
czenia orzeczonej kary grzywny lub
wykonania zast´pczej kary pozbawie-
nia wolnoÊci.

Art. 165. Do finansowego organu post´powa-
nia przygotowawczego stosuje si´ od-
powiednio przepis art. 157 tak˝e na
rozprawie w sàdzie odwo∏awczym lub
na posiedzeniu sàdu w kwestii wzno-
wienia post´powania, chyba ˝e prezes
sàdu lub sàd zarzàdzi inaczej.”;

128) art. 167 otrzymuje brzmienie:

„Art. 167. § 1. Za˝alenie na postanowienie finan-
sowego organu post´powania
przygotowawczego rozpoznaje or-
gan nadrz´dny, a w wypadkach
przewidzianych przez ustaw´ —
prokurator sprawujàcy nadzór nad
tym post´powaniem albo sàd.

§ 2. Za˝alenie na postanowienie ˚an-
darmerii Wojskowej rozpoznaje
w∏aÊciwy prokurator wojskowy,
a w wypadkach przewidzianych
przez ustaw´ — sàd wojskowy. 

§ 3. W∏aÊciwy do rozpoznania za˝aleƒ
na wydane w sprawach o wykro-
czenia skarbowe w post´powaniu
przed sàdem rejonowym postano-
wienia i zarzàdzenia zamykajàce
drog´ do wydania wyroku jest sàd
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okr´gowy, zaÊ pozosta∏ych za˝a-
leƒ — sàd rejonowy w innym rów-
norz´dnym sk∏adzie.”;

129) art. 167a otrzymuje brzmienie:

„Art. 167a. Kasacj´ w sprawie o wykroczenie
skarbowe mo˝e wnieÊç wy∏àcznie
Prokurator Generalny i Rzecznik Praw
Obywatelskich, a w sprawach podle-
gajàcych orzecznictwu sàdów woj-
skowych — tak˝e Naczelny Prokura-
tor Wojskowy. Kasacj´ takà wnieÊç
mo˝na od ka˝dego prawomocnego
orzeczenia sàdu koƒczàcego post´po-
wanie.”;

130) art. 169 otrzymuje brzmienie:

„Art. 169. Podmiot odpowiedzialny posi∏kowo
lub interwenient mo˝e wnieÊç kasacj´
lub wniosek o wznowienie post´powa-
nia wy∏àcznie przez pe∏nomocnika b´-
dàcego adwokatem lub radcà praw-
nym.”;

131) art. 171 i 172 otrzymujà brzmienie: 

„Art. 171. Wydanie wyroku nakazowego jest nie-
dopuszczalne tak˝e wtedy, gdy:

1) stosuje si´ przepisy o odpowiedzial-
noÊci posi∏kowej,

2) zg∏oszono interwencj´ co do przed-
miotów podlegajàcych przepadko-
wi, chyba ˝e zostanie ona cofni´ta
przez interwenienta do czasu wnie-
sienia aktu oskar˝enia do sàdu.

Art. 172. § 1. Wyrokiem nakazowym mo˝na
orzec za przest´pstwo skarbowe
kar´ grzywny okreÊlonà w art. 23
§ 2 albo kar´ ograniczenia wolno-
Êci, a za wykroczenie skarbowe —
kar´ grzywny okreÊlonà w art. 48
§ 3.

§ 2. Obok kary okreÊlonej w § 1 mo˝-
na, w wypadkach przewidzianych
w kodeksie, orzec Êrodek karny
okreÊlony w art. 22 § 2 pkt 2—6
lub w art. 47 § 2 pkt 2 lub 3.”;

132) w art. 173 w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) oskar˝ony o przest´pstwo skarbowe ukry∏ si´
po wniesieniu do sàdu aktu oskar˝enia, a tak-
˝e wówczas, gdy w toku post´powania przed
sàdem ustalono jego miejsce zamieszkania
lub pobytu w kraju.”;

133) art. 174 otrzymuje brzmienie:

„Art. 174. W post´powaniu w stosunku do nie-
obecnych nie stosuje si´ przepisów,
których stosowanie wymaga obecno-
Êci oskar˝onego lub podmiotu pocià-
gni´tego do odpowiedzialnoÊci posi∏-
kowej.”;

134) w art. 175 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Postanowienia o zastosowaniu post´powa-
nia w stosunku do nieobecnych nie og∏asza
si´ nieobecnej stronie.”;

135) art. 177 otrzymuje brzmienie:

„Art. 177. W razie osobistego zg∏oszenia si´ ska-
zanego do dyspozycji sàdu lub uj´cia
skazanego dor´cza mu si´ odpis pra-
womocnego wyroku. Na wniosek ska-
zanego z∏o˝ony na piÊmie w zawitym
terminie 14 dni od daty dor´czenia
sàd, którego wyrok si´ uprawomocni∏,
wyznacza niezw∏ocznie rozpraw´,
a wydany w tej instancji wyrok traci
moc z chwilà stawienia si´ skazanego
na rozprawie.”;

136) w art. 178 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W post´powaniu wykonawczym w spra-
wach o przest´pstwa skarbowe i wykrocze-
nia skarbowe przez wyra˝enie „prokurator”
u˝yte w przepisach Kodeksu karnego wyko-
nawczego rozumie si´ tak˝e „finansowy or-
gan post´powania przygotowawczego”.”;

137) w art. 179 § 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„§ 4. Je˝eli zabezpieczenia majàtkowego doko-
na∏ uprzednio urzàd celny, sàd kieruje orze-
czenie do tego organu w celu wykonania
w tej cz´Êci.

§ 5. W razie orzeczenia Êrodka karnego prze-
padku korzyÊci majàtkowej lub Êciàgni´cia
jej równowartoÊci pieni´˝nej organ egzeku-
cyjny okreÊlony w § 1 lub art. 27 Kodeksu
karnego wykonawczego prowadzi tak˝e eg-
zekucj´ orzeczonej równoczeÊnie kary
grzywny, Êrodka karnego przepadku przed-
miotów lub Êciàgni´cia ich równowartoÊci
pieni´˝nej, je˝eli dokona∏ uprzednio ich za-
bezpieczenia.”;

138) po art. 179 dodaje si´ art. 179a w brzmieniu:

„Art. 179a. § 1. Je˝eli w orzeczeniu o przepadku
przedmiotów zarzàdzono ich
zniszczenie, sàd okreÊla warunki
i tryb niezw∏ocznego zniszczenia
przedmiotów przez odpowiedni
organ post´powania wykonaw-
czego.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów pu-
blicznych, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe wa-
runki i tryb niezw∏ocznego znisz-
czenia przedmiotów, o których
mowa w § 1, majàc na uwadze
w szczególnoÊci rodzaj przed-
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miotów i podmioty wyspecjali-
zowane w ich niszczeniu, a tak˝e
zapewnienie sprawnoÊci post´-
powania wykonawczego i jego
koszty, jak równie˝ koniecznoÊç
w∏aÊciwego zabezpieczenia wy-
konywanych czynnoÊci likwida-
cyjnych.”;

139) art. 180 otrzymuje brzmienie:

„Art. 180. § 1. Do zabezpieczenia i egzekucji
Êrodka karnego Êciàgni´cia rów-
nowartoÊci pieni´˝nej przepadku
przedmiotów, Êrodka karnego
Êciàgni´cia równowartoÊci pie-
ni´˝nej przepadku korzyÊci majàt-
kowej lub nale˝noÊci publiczno-
prawnej uszczuplonej czynem za-
bronionym stosuje si´ odpowied-
nio art. 179 § 1 niniejszego kodek-
su oraz art. 27 Kodeksu karnego
wykonawczego.

§ 2. Interwenient roszczàcy sobie pra-
wo do przedmiotów obj´tych za-
bezpieczeniem lub egzekucjà prze-
padku przedmiotów lub Êciàgni´-
cia ich równowartoÊci pieni´˝nej
mo˝e dochodziç swych roszczeƒ
tylko w trybie okreÊlonym
w art. 119.”;

140) po art. 180 dodaje si´ art. 180a w brzmieniu:

„Art. 180a. Do zabezpieczenia i egzekucji Êrodka
karnego przepadku korzyÊci majàtko-
wej lub Êciàgni´cia jej równowartoÊci
pieni´˝nej stosuje si´ odpowiednio
art. 33 § 2—4.”;

141) w art. 184 dodaje si´ § 6 w brzmieniu:

„§ 6. Przepisy § 1, 2 i 5 stosuje si´ odpowiednio
do Êrodka karnego Êciàgni´cia równowar-
toÊci pieni´˝nej przepadku przedmio-
tów.”;

142) w art. 185 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Je˝eli ukarany za wykroczenie skarbowe
nie uiÊci w terminie wymierzonej kary
grzywny, a nie mo˝na jej Êciàgnàç w drodze
egzekucji, sàd po uprzednim wyra˝eniu
zgody przez ukaranego mo˝e zamieniç kar´
grzywny na prac´ spo∏ecznie u˝ytecznà,
okreÊlajàc jej rodzaj i czas trwania. Praca
spo∏ecznie u˝yteczna trwa najkrócej 7 dni,
najd∏u˝ej — 3 miesiàce; okreÊla si´ jà
w dniach i miesiàcach.”;

143) w art. 186 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wymiar zast´pczej kary pozbawienia wol-
noÊci nie mo˝e przekroczyç 3 miesi´cy —
wymierza si´ jà w dniach i miesiàcach.”;

144) art. 188 otrzymuje brzmienie:

„Art. 188. W razie skazania sprawcy na kar´
ograniczenia wolnoÊci za przest´p-
stwo skarbowe, w zwiàzku z którym
nastàpi∏o uszczuplenie nale˝noÊci pu-
blicznoprawnej, uchylaniem si´ skaza-
nego od odbywania kary ograniczenia
wolnoÊci jest równie˝ nieuiszczenie tej
wymagalnej nale˝noÊci w wyznaczo-
nym terminie.”;

145) art. 189 otrzymuje brzmienie:

„Art. 189. Do wykonania orzeczenia w cz´Êci do-
tyczàcej Êrodka karnego Êciàgni´cia
równowartoÊci pieni´˝nej przepadku
przedmiotów lub Êrodka karnego Êcià-
gni´cia równowartoÊci pieni´˝nej
przepadku korzyÊci majàtkowej stosu-
je si´ odpowiednio art. 179 § 1 niniej-
szego kodeksu oraz art. 27, 44, 49—51
i art. 187—195a Kodeksu karnego wy-
konawczego.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pasz-
portach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114,
poz. 739 oraz z 2002 r. Nr 62, poz. 557) w art. 6 ust. 1
otrzymuje brzmienie:

„1. Wydania paszportu w kraju odmawia si´ na wnio-
sek:
1) sàdu prowadzàcego przeciw osobie ubiegajà-

cej si´ o paszport post´powanie w sprawie
karnej, post´powanie w sprawie o przest´p-
stwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe lub
post´powanie cywilne,

2) Prokuratora Generalnego w sprawie osoby
ubiegajàcej si´ o paszport, co do której podj´-
to czynnoÊci zwiàzane z przej´ciem Êcigania
o przest´pstwo lub przest´pstwo skarbowe
pope∏nione za granicà,

3) organu prowadzàcego przeciw osobie ubiega-
jàcej si´ o paszport post´powanie przygoto-
wawcze lub wykonawcze w sprawie karnej
o przest´pstwo Êcigane z oskar˝enia publicz-
nego lub w sprawie o przest´pstwo skarbowe
lub wykroczenie skarbowe.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach
i zak∏adach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 111)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 19 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za
pope∏nione umyÊlnie przest´pstwo lub prze-
st´pstwo skarbowe;”;

2) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby fizyczne b´dàce wspólnikami spó∏ki
prowadzàcej dzia∏alnoÊç w zakresie gier i za-
k∏adów wzajemnych, o których mowa w art. 5
ust. 1, przedstawiajàce sobà jednà setnà kapi-
ta∏u, oraz osoby fizyczne b´dàce cz∏onkami
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w∏adz (zarzàdu, rady nadzorczej) spó∏ki ubie-
gajàcej si´ o zezwolenie, a tak˝e osoby fizycz-
ne zarzàdzajàce podmiotem lub reprezentujà-
ce podmiot ubiegajàcy si´ o zezwolenie na
urzàdzanie loterii fantowych i gry bingo fanto-
we powinny posiadaç nienagannà opini´,
w szczególnoÊci muszà przedstawiç zaÊwiad-
czenie, ˝e nie by∏y skazane prawomocnym wy-
rokiem za pope∏nione umyÊlnie przest´pstwo
lub przest´pstwo skarbowe.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komer-
cjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397,
z póên. zm.3)) po art. 69d dodaje si´ art. 69e w brzmieniu:

„Art. 69e. Kto sk∏ada fa∏szywe oÊwiadczenie w celu
wy∏udzenia od Skarbu Paƒstwa nieodp∏at-
nie zbywanych akcji spó∏ek nale˝àcych do
Skarbu Paƒstwa, innych papierów warto-
Êciowych lub innego Êwiadczenia okreÊlo-
nego w przepisach o prywatyzacji mienia
Skarbu Paƒstwa, do którego otrzymania
nie jest uprawniony,

podlega karze grzywny albo karze
aresztu, albo obu tym karom ∏àcznie.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên. zm.4))
w art. 115 w § 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) s´dzia, ∏awnik, prokurator, funkcjonariusz finan-
sowego organu post´powania przygotowawcze-
go lub organu nadrz´dnego nad finansowym or-
ganem post´powania przygotowawczego, nota-
riusz, komornik, kurator sàdowy, osoba orzekajà-
ca w organach dyscyplinarnych dzia∏ajàcych na
podstawie ustawy,”.

Art. 6. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z póên. zm.5)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 309 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) o wyst´pki — gdy osobà podejrzanà jest funk-
cjonariusz Stra˝y Granicznej, ˚andarmerii Woj-
skowej, finansowego organu post´powania
przygotowawczego lub organu nadrz´dnego
nad finansowym organem post´powania przy-
gotowawczego, w zakresie spraw nale˝àcych
do w∏aÊciwoÊci tych organów lub o wyst´pki
pope∏nione przez tych funkcjonariuszy w zwiàz-
ku z wykonywaniem czynnoÊci s∏u˝bowych,”;

2) w art. 370 § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Przewodniczàcy uchyla pytania, o których

mowa w art. 171 § 6, lub gdy z innych powo-
dów uznaje je za niestosowne.”;

3) w art. 323 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Po uprawomocnieniu si´ postanowienia

o umorzeniu Êledztwa prokurator, w razie ist-
nienia podstaw okreÊlonych w art. 99 § 1
i art. 100 Kodeksu karnego lub w art. 43 § 1 i 2
oraz art. 47 § 4 Kodeksu karnego skarbowego,
wyst´puje do sàdu z wnioskiem o orzeczenie
przepadku tytu∏em Êrodka zabezpieczajàcego.
Z takim wnioskiem prokurator mo˝e wystàpiç
równie˝ w wypadku umorzenia post´powania
wobec niewykrycia sprawcy przest´pstwa,
przest´pstwa skarbowego lub wykroczenia
skarbowego, o ile przepis przewiduje orzecze-
nie przepadku.”;

4) w art. 434 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. OkreÊlonego w § 1 zakazu orzekania na nie-
korzyÊç oskar˝onego nie stosuje si´ w wy-
padkach okreÊlonych w art. 60 § 3 i 4 Kodek-
su karnego lub w art. 36 § 3 Kodeksu karne-
go skarbowego oraz w wypadkach skazania
z zastosowaniem art. 343 lub art. 387 Kodek-
su post´powania karnego albo art. 156 Ko-
deksu karnego skarbowego.”;

5) w art. 540a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) skazany, do którego zastosowano przepis
art. 60 § 3 lub 4 Kodeksu karnego lub art. 36
§ 3 Kodeksu karnego skarbowego, nie po-
twierdzi∏ w post´powaniu karnym ujawnio-
nych przez siebie informacji.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557,
z póên. zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39,
Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703
i 2722 oraz z 2005 Nr 167, poz. 1400 i Nr 169, poz. 1418.

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426 oraz z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,
Nr 132, poz. 1109 i Nr 163, poz. 1363.

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r.
Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240,
poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70,
Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141,
poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363 i Nr 169,
poz. 1416.

———————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931,
z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 121, poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750,
z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240,
poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703 oraz 
z 2005 r. Nr 163, poz. 1363.



1) w art. 29a § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Osoba fizyczna, w stosunku do której dzia∏a
domniemanie ustanowione w art. 45 § 4 Ko-
deksu karnego lub w art. 33 § 4 Kodeksu kar-
nego skarbowego, mo˝e wnosiç o wy∏àcze-
nie z jego zakresu przedmiotów majàtko-
wych, których ∏àczna wartoÊç wed∏ug osza-
cowania organu egzekucyjnego nie przekra-
cza przeci´tnego szeÊciomiesi´cznego do-
chodu tej osoby; wniosek o wy∏àczenie zg∏a-
sza si´ do tego organu.”;

2) w art. 29b § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Pozew przeciwko Skarbowi Paƒstwa o obale-
nie domniemania ustanowionego w art. 45
§ 4 Kodeksu karnego lub w art. 33 § 4 Kodek-
su karnego skarbowego jest tymczasowo
wolny od op∏at sàdowych, a w razie oddale-
nia powództwa powód jest obowiàzany
uiÊciç op∏aty na zasadach ogólnych.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070, z póên. zm.7)) w art. 13 w § 2 pkt 2 otrzymu-
je brzmienie: 

„2) o wykroczenia skarbowe oraz o przest´pstwa
skarbowe, z wyjàtkiem spraw podlegajàcych roz-
poznaniu w post´powaniu zwyczajnym,”.

Art. 9. W ustawie z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czy-
ny zabronione pod groêbà kary (Dz. U. Nr 197,
poz. 1661, z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Orzekajàc kar´ pieni´˝nà lub przepadek, sàd
uwzgl´dnia prawomocne orzeczenie o na∏o˝e-
niu na podmiot zbiorowy odpowiedzialnoÊci
posi∏kowej za kar´ grzywny lub Êciàgni´cie rów-
nowartoÊci pieni´˝nej przepadku przedmiotów
orzeczone wobec osoby fizycznej, o której mo-
wa w art. 3, za przest´pstwo skarbowe.”;

2) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmiot zbiorowy podlega równie˝ odpowie-
dzialnoÊci na podstawie ustawy, je˝eli osoba,
o której mowa w art. 3, pope∏ni∏a przest´pstwo
skarbowe: 

1) przeciwko obowiàzkom podatkowym i roz-
liczeniom z tytu∏u dotacji lub subwencji,

okreÊlone w art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2,
art. 56 § 1 i 2, art. 58 § 2 i 3, art. 59 § 1—3,
art. 60 § 1—3, art. 61 § 1, art. 62 § 1—4,
art. 63 § 1—4, art. 64 § 1, art. 65 § 1—3,
art. 66 § 1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1, art. 69
§ 1—3, art. 70 § 1—4, art. 71—72, art. 73
§ 1, art. 73a § 1 i 2, art. 74 § 1—3, art. 75 § 1
i 2, art. 76 § 1 i 2, art. 77 § 1 i 2, art. 78 § 1
i 2, art. 80 § 1—3, art. 80a § 1, art. 82 § 1 oraz
art. 83 § 1 Kodeksu karnego skarbowego; 

2) przeciwko obowiàzkom celnym oraz zasa-
dom obrotu z zagranicà towarami i us∏uga-
mi, okreÊlone w art. 85 § 1 i 2, art. 86 § 1—3,
art. 87 § 1—3, art. 88 § 1 i 2, art. 89 § 1 i 2,
art. 90 § 1 i 2, art. 91 § 1—3, art. 92 § 1 i 2,
art. 93, 94 § 1 i 2 oraz art. 95 § 1 Kodeksu kar-
nego skarbowego; 

3) przeciwko obrotowi dewizowemu, okreÊlo-
ne w art. 97 § 1—3, art. 98 § 1, art. 99 § 1 i 2,
art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104
§ 1, art. 105 § 1, art. 106 § 1, art. 106a § 1,
art. 106b § 1, art. 106c § 1, art. 106d § 1,
art. 106i § 1 oraz art. 106j § 1 Kodeksu kar-
nego skarbowego;

4) przeciwko organizacji gier losowych, gier
na automatach i zak∏adów wzajemnych,
okreÊlone w art. 107 § 1—3, art. 107a § 1,
art. 108, art. 109 oraz art. 110 Kodeksu kar-
nego skarbowego.”.

Art. 10. Przepisy niniejszej ustawy o przedawnie-
niu stosuje si´ tak˝e do czynów pope∏nionych przed
jej wejÊciem w ˝ycie, chyba ˝e termin przedawnienia
ju˝ up∏ynà∏.

Art. 11. CzynnoÊci procesowe dokonane przed
wejÊciem w ˝ycie niniejszej ustawy sà skuteczne, je˝e-
li dokonano ich z zachowaniem przepisów dotychcza-
sowych.

Art. 12. Wy∏àczony z mocy prawa od udzia∏u
w sprawie jest tak˝e s´dzia, który bra∏ udzia∏ w wyda-
niu postanowienia o zezwoleniu na dobrowolne pod-
danie si´ odpowiedzialnoÊci. 

Art. 13. Przepisy niniejszej ustawy stosuje si´ tak-
˝e przy wykonywaniu orzeczeƒ, które sta∏y si´ wyko-
nalne przed dniem jej wejÊcia w ˝ycie.

Art. 14. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie niniejszej ustawy zachowujà moc
przepisy wydane przed jej wejÊciem w ˝ycie, je˝eli nie
sà sprzeczne z przepisami tej ustawy. 

Art. 15. W razie wàtpliwoÊci, czy stosowaç prawo
dotychczasowe, czy przepisy niniejszej ustawy, stosu-
je si´ t´ ustaw´.

Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188,
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702
i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102,
Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417.

8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 191, poz. 1956 i Nr 243,
poz. 2442 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1316.


