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P r o j e k t

USTAWA

z dnia                           2003 r.

o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy

Art. 1.

W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz.
930, z 2000 r. Nr 60, poz. 603 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 106,
poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141,
poz. 1178 i Nr 213, poz. 1803) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia
przestępstwa skarbowego, przepisy kodeksu stosuje się także do oby-
watela polskiego w razie popełnienia za granicą przestępstwa skarbo-
wego określonego w rozdziale 6  i 7 działu II tytułu I, skierowanego
przeciwko interesom finansowym Wspólnot Europejskich.”,

b) po § 4 dodaje się § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Przepisy kodeksu stosuje się także do obywateli polskich oraz cudzo-
ziemców, którzy przebywając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nakłaniają lub udzielają pomocy do popełnienia za granicą przestępstwa
skarbowego skierowanego przeciwko interesom finansowym Wspólnot
Europejskich, określonego w rozdziale 6 i 7 działu II tytułu I.”;

2) w art. 53:

a) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:

„§ 26a. W rozumieniu kodeksu należnością publiczno-prawną, w tym po-
datkiem, jest także należność stanowiąca przychód budżetu ogólnego
Wspólnot Europejskich lub budżetu zarządzanego przez Wspólnoty Eu-
ropejskie lub w ich imieniu, w rozumieniu wiążących Rzeczpospolitą
Polską przepisów prawa Unii Europejskiej, będąca przedmiotem prze-
stępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.”,

b) po § 30 dodaje się § 30a w brzmieniu:

„§ 30a. Użyte w rozdziale 6 Kodeksu określenie „podatnik” oznacza rów-
nież podmiot zobowiązany do uiszczenia należności, o których mowa
w § 26a.”;

3) w art. 54 § 1 otrzymuje brzmienie:



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                                s. 2/3

03-06-03

„§ 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu
organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklara-
cji, przez co naraża na uszczuplenie podatku,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze po-
zbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.”;

4)  w art. 55 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Podatnik, który w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na
własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje
się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu i przez to na-
raża na uszczuplenie podatku,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze po-
zbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.”;

5)  w art. 56 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu
organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub
zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie obję-
tych nimi danych, przez co naraża na uszczuplenie podatku,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze po-
zbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.”;

6)  w art. 76 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto, przez wprowadzenie w błąd, naraża właściwy organ na bezpodstawny
zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, w szczególności podatku
naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, podat-
ku akcyzowego, zwrot nadpłaty lub jej zaliczenie na poczet zaległości po-
datkowej lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze po-
zbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.”;

7)  w art. 86 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto, nie dopełniając ciążącego na nim obowiązku celnego, przywozi z za-
granicy lub wywozi za granicę towar bez jego przedstawienia organowi cel-
nemu lub zgłoszenia celnego, przez co naraża na uszczuplenie należności
celnej,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze po-
zbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.”;

8)  w art. 87 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto, przez wprowadzenie w błąd organu uprawnionego do kontroli celnej,
naraża na uszczuplenie należności celnej,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze po-
zbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.”;

9)  w art. 88 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto, będąc uprawnionym do korzystania z procedury odprawy czasowej
towaru objętego tą procedurą na podstawie zgłoszenia dokonanego w for-
mie ustnej, nie dokonuje jego powrotnego wywozu lub nie podejmuje czyn-
ności w celu nadania temu towarowi nowego przeznaczenia celnego, przez
co naraża na uszczuplenie należności celnej,
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podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.”;

10)  w art. 92 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto, przez wprowadzenie w błąd, naraża organ celny na bezpodstawny
zwrot należności celnej lub umorzenie należności celnej należnej do zapła-
cenia,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze po-
zbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.”.

Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członko-
stwa w Unii Europejskiej.


