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SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja
Prezes Rady Ministrów

RM 10-189-03

Pan
Marek Borowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

W ślad za pismem z dnia 16 grudnia 200 3r. uprzejmie przekazuję
załączniki do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie
określenia szczegółowych zasad i sposobu wydawania upoważnień do nakładania
kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe oraz
szczegółowych zasad ich nakładania i sposobu uiszczania oraz wzorów
formularzy mandatu karnego do projektu ustawy

- o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy
oraz niektórych innych ustaw.

                                                                                            (-) Leszek Miller
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Załączniki
do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
w sprawie określenia szczegółowych zasad i sposobu
wydawania upoważnień do nakładania kary grzywny
w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe
oraz szczegółowych zasad ich nakładania i sposobu
uiszczania oraz wzorów formularzy mandatu karnego

Załącznik nr 1

(pieczęć finansowego organu dochodzenia) 

BLOCZEK
MANDATÓW KARNYCH

od nr do nr
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ŚCIGANE 
W POSTĘPOWANIU MANDATOWYM

WYKROCZENIA SKARBOWE PRZECIWKO:

1) obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu
    dotacji lub subwencji,

2) obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z za-
    granicą towarami i usługami,

3) obrotowi dewizowemu,

4) organizacji gier losowych i zakładów wzajem-
    nych,

5) prywatyzacji mienia Skarbu Państwa.
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POTWIERDZENIE ROZLICZENIA KWOT POBRANYCH
Z TYTUŁU WYDANYCH MANDATÓW  

Zużyto m. k.
słownie
którą wpłacono
za dowodami wpłat załączonymi do rozliczenia

sztuk na sumę zł

ROZLICZENIE KWOT POBRANYCH Z TYTUŁU WYDANYCH
MANDATÓW

Lp. Numer mandatu Numer mandatuKwota KwotaLp.

1

2

3

4

5

6

do przeniesienia

7

8

9

10

z przeniesienia

Razem zł

Załącznik: kopie mandatów
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Zgodność rozliczenia wymienionej na odwrocie kwoty
z dowodami wpłat sprawdzono pod względem meryto-

rycznym i formalnym.

Dn.
m.p.

(podpis prowadzącego rozliczenia) 
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MANDAT KARNY

Podstawa art. 136 § 1 Kodeksu karnego skarbowego

kwota:

kwota słownie:

Nazwisko i imię ukaranego   

Podpis wydającego  mandat

Data ukarania . Za wykroczenie skarbowe

m.p.

UWAGA: W miejscu oznaczonym "m.p." stawia się pieczęć organu wy-
dającego mandat lub organu, którego funkcjonariusz wydaje mandat.
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Załącznik nr 2

(pieczęć finansowego organu dochodzenia) 

BLOCZEK
MANDATÓW KARNYCH

KREDYTOWANYCH

od nr do nr
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ŚCIGANE 
W POSTĘPOWANIU MANDATOWYM

WYKROCZENIA SKARBOWE PRZECIWKO:

1) obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu
    dotacji lub subwencji,

2) obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z za-
    granicą towarami i usługami,

3) obrotowi dewizowemu,

4) organizacji gier losowych i zakładów wzajem-
    nych

5) prywatyzacji mienia Skarbu Państwa.
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Grzbiet

MKK C 0000001

zł
słownie złotych

Za wykroczenie skarbowe przeciwko

Wymierzony przez

Dnia

Odcinek dla organu egzekucyjnego

POTWIERDZENIE
UKARANIA KARĄ GRZYWNY
W DRODZE MANDATU

C 0000001

Na podstawie art.136 §1 Kodeksu kar-
nego skarbowego  wymierzono  karę
grzywny w drodze  mandatu  karnego
w wysokości

zł

słownie złotych

1 2 3 4 5

Ja
(imię, nazwisko, imiona rodziców)

(nr dowodu osobistego)

(data i miejsce urodzenia)

(dokładny adres zamieszkania)

(miejsce pracy - adres)
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MANDAT KARNY KREDYTOWANY
Na podstawie art. 136 § 1 Kodeksu karnego skar-
bowego ukarano karą grzywny w drodze manda-
tu karnego
Pana(nią)
dnia
za wykroczenie z art.
nego skarbowego
Podpis funkcjonariusza

Kodeksu kar-

POUCZENIE
1. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia man-
    datu. Organ wydający mandat obowiązany jest wów-
    czas wnieść do sądu akt oskarżenia (art.139 § 1 powo-
    łanego wyżej kodeksu)
2. Przyjmując mandat, sprawca jest obowiązany w termi-
    nie 7 dni wpłacić karę grzywny na rachunek urzędu wy-
    szczególnionego na odwrocie przekazu lub w kasie te-
    go urzędu. Koszty uiszczenia kary grzywny ponosi uka-
    rany (§ 6 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
    9 listopada 1999 r. w sprawie określenia szczegóło-
    wych zasad i sposobu wydawania funkcjonariuszom fi-
    nansowych organów dochodzenia i niefinansowych
    organów dochodzenia upoważnień do wymierzania
    kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykrocze-
    nia skarbowe oraz szczegółowych zasad ich wymierza-
    nia i sposobu uiszczania - Dz. U. Nr 96, poz. 1114)
3. Nie uiszczona w terminie kara grzywny, wymierzona
    mandatem karnym przyjętym przez sprawcę za pokwi-
    towaniem odbioru, zostanie ściągnięta w drodze egze-
    kucji administracyjnej wraz z kosztami (§ 7 powołane-
    go wyżej rozporządzenia).

UWAGA: W miejscu oznaczonym "m.p." stawia się pie-
częć organu wydającego mandat lub organu, którego
funkcjonariusz wydał mandat. 

r.

m.p.
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Odcinek dla posiadacza rachunku Odcinek dla poczty Odcinek dla wpłacającego

MKK C 0000001

Zł
Słownie złotych

Posiadacz rachunku

Do wpłaty
na rachunek

D
at

ow
ni

k

Zł
Słownie złotych

Posiadacz rachunku

Do wpłaty
na rachunek

D
at

ow
ni

k

Zł
Słownie złotych

Posiadacz rachunku

Do wpłaty
na rachunek

D
at

ow
ni

k

MKK C 0000001 MKK C 0000001

(podpis przyjmującego)

Opłatę za nadanie przekazu i przesłanie po-
wiadomienia uiszcza wpłacający.

(podpis przyjmującego)

Opłatę za nadanie przekazu i przesłanie po-
wiadomienia uiszcza wpłacający.
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pouczony o prawie odmowy przyjęcia man-
datu karnego - przyjmuję mandat i potwier-
dzam jego odbiór oraz zgadzam się uiścić
w terminie 7 dni wymierzoną karę grzywny
za popełnienie wykroczenia

Dn.

(podpis ukaranego)


