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USTAWA
z dnia 10 września 1999 r.

Kodeks karny skarbowy
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1036, poz. 1149, poz. 1247, poz. 1304; Dz.U. z 2014 r., poz. 312, poz. 1215,  

poz. 1328; Dz.U. z 2015 r., poz. 396, poz. 1269, poz. 1479, poz. 1649, poz. 1712, poz. 1855, poz. 1932; 
Dz.U. z 2016 r., poz. 178, poz. 437)1

TYTUŁ I
Przestępstwa skarbowe i wykroczenia 

skarbowe

DZIAŁ I
Część ogólna

Rozdział 1
Przepisy wstępne

Art. 1. [Przestępstwo skarbowe]2

§�1.�Odpowiedzialności�karnej�za�przestępstwo�
skarbowe� lub�odpowiedzialności�za�wykroczenie�
skarbowe� podlega� ten� tylko,� kto� popełnia� czyn�
społecznie� szkodliwy,� zabroniony� pod� groźbą�
kary� przez� ustawę� obowiązującą� w� czasie� jego�
popełnienia.

§� 2.� Nie� jest� przestępstwem� skarbowym� lub�
wykroczeniem�skarbowym�czyn�zabroniony,�któ
rego�społeczna�szkodliwość�jest�znikoma.

§� 3.� Nie� popełnia� przestępstwa� skarbowego�
lub�wykroczenia�skarbowego�sprawca�czynu�za
bronionego,�jeżeli�nie�można�mu�przypisać�winy�
w�czasie�czynu.

§�4.� Jeżeli� do� dokonania� przestępstwa� skar
bowego�lub�wykroczenia�skarbowego�wymagane�
jest�nastąpienie�określonego�w�kodeksie�skutku,�
sprawca�zaniechania�podlega�odpowiedzialności�
karnej� za� przestępstwo� skarbowe� lub� odpowie
dzialności�za�wykroczenie�skarbowe�tylko�wtedy,�
jeżeli�ciążył�na�nim�prawny,�szczególny�obowią
zek�zapobiegnięcia�skutkowi.

Art. 2. [Prawo stosowane w czasie orzekania 
w sprawie czynu zabronionego] 

§�1.�Czyn�zabroniony�uważa�się�za�popełniony�
w�czasie,�w�którym�nastąpiło�zachowanie�spraw
cy,�chyba�że�kodeks�stanowi�inaczej.

§� 2.� Jeżeli� w� czasie� orzekania� obowiązuje�
ustawa� inna� niż� w�czasie� popełnienia� przestęp
stwa�skarbowego�lub�wykroczenia�skarbowego,�
stosuje�się�ustawę�nową,�jednakże�należy�stoso
wać�ustawę�obowiązującą�poprzednio,�jeżeli�jest�
względniejsza�dla�sprawcy.

§�3.�Niedopuszczalne�jest�stosowanie�w�czę
ści�ustawy�nowej�i�w�części�ustawy�obowiązują
cej�poprzednio.

§�4.�Jeżeli�według�nowej�ustawy�czyn�zabronio
ny�objęty�orzeczeniem�zagrożony�jest�karą,�której�
górna�granica�jest�niższa�od�kary�orzeczonej,�wy
mierzoną�karę�obniża�się�do�górnej�granicy�usta
wowego� zagrożenia� przewidzianego� za� taki� czyn�
zabroniony�w�nowej�ustawie;�jeżeli�nowa�ustawa�nie�
przewiduje�możliwości�zastosowania�środka�obję
tego�orzeczeniem,�to�środka�tego�nie�wykonuje�się.

§�5.�Jeżeli�według�nowej�ustawy�czyn�zabro
niony�objęty�orzeczeniem�nie�jest�już�zagrożony�
karą� pozbawienia� wolności,� wymierzoną� karę�
pozbawienia� wolności� podlegającą� wykonaniu�
zamienia�się�na�karę�grzywny,�przyjmując� jeden�
dzień�kary�pozbawienia�wolności�za�równoważny�
dwóm�stawkom�dziennym�kary�grzywny.

§�6.�Jeżeli�według�nowej�ustawy�czyn�zabro
niony�objęty�orzeczeniem�nie�jest�już�zabroniony�
pod�groźbą�kary,�skazanie�ulega�zatarciu�z�mocy�
prawa,�a�ukaranie�uważa�się�za�niebyłe.

1� �W� ujednoliconym� przez� redakcję� tekście� uwzględniono� wszystkie� zmiany� opublikowane� w� Dzienniku� Ustaw� do�
20�kwietnia�2016�r.�W�treści�ustawy�pogrubioną czcionką�wyróżniono�zmiany�wprowadzone�z�dniem�15�kwietnia�2016�r.�
ustawą�z�dnia�11�marca�2016�r.�o�zmianie�ustawy�–�Kodeks�postępowania�karnego�oraz�niektórych�innych�ustaw�(Dz.U.�
z�2016�r.,�poz.�437).�

� �W�ujednoliconym�tekście�kodeksu�uwzględniono�również�zmiany�wprowadzone�ustawą�z�dnia�10�lipca�2015�r.�o�admi
nistracji�podatkowej�(Dz.U.�z�2015�r.,�poz.�1269;�ost.zm.:�Dz.U.�z�2015�r.,�poz.�2184),�która�wejdzie�w�życie�1�lipca�2016�r.�
Zostały�one�wyróżnione� w�ramkach .

2� Hasła�w�klamrach�pochodzą�od�redakcji.
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Art. 3. [Miejsce popełnienia czynu zabronione-
go] 

§�1.�Czyn�zabroniony�uważa�się�za�popełnio
ny� w� miejscu,� w� którym� nastąpiło� zachowanie�
sprawcy,� albo� gdzie� skutek� stanowiący� znamię�
czynu�zabronionego�nastąpił�lub�według�zamiaru�
sprawcy�miał�nastąpić.

§�2.�Przepisy�kodeksu�stosuje�się�do�spraw
cy,�który�popełnił�czyn�zabroniony�na�terytorium�
Rzeczypospolitej� Polskiej,� jak� również� na� pol
skim�statku�wodnym�lub�powietrznym,�chyba�że�
kodeks�stanowi�inaczej.

§�3.�Niezależnie�od�przepisów�obowiązujących�
w�miejscu�popełnienia�przestępstwa�skarbowego,�
przepisy�kodeksu�stosuje�się�także�do�obywatela�
polskiego�oraz�cudzoziemca�w�razie�popełnienia�
za� granicą� przestępstwa� skarbowego� skierowa
nego�przeciwko� istotnym� interesom�finansowym�
państwa�polskiego.

§� 3a.� Niezależnie� od� przepisów� obowiązują
cych� w� miejscu� popełnienia� przestępstwa� skar
bowego,� przepisy� kodeksu� stosuje� się� także�
do� obywatela� polskiego� w� razie� popełnienia� za�
granicą� przestępstwa� skarbowego� określonego�
w�rozdziale�6� i�7�działu� II� tytułu� I,�skierowanego�
przeciwko� interesom� finansowym� Wspólnot� Eu
ropejskich.

§� 4.� Przestępstwa� skarbowe� i� wykroczenia�
skarbowe�określone�w�rozdziale�7�są�karalne�tak
że�w�razie�popełnienia�ich�za�granicą,�jeżeli�zostały�
ujawnione�w�wyniku�czynności�kontrolnych�prze
prowadzonych� tam� przez� polski� organ� celny� lub�
inny�organ�uprawniony�na�podstawie�umów�mię
dzynarodowych;�przepis�stosuje�się�odpowiednio,�
jeżeli�wykroczenie�skarbowe�określone�w�art.�106e,�
art.�106f�i�art.�106h�popełnione�zostało�za�granicą.

§� 5.� Przepisy� kodeksu� stosuje� się� także� do�
obywateli� polskich� oraz� cudzoziemców,� którzy�
przebywając� na� terytorium� Rzeczypospolitej�
Polskiej�nakłaniają� lub�udzielają�pomocy�do�po
pełnienia� za� granicą� przestępstwa� skarbowego�
skierowanego�przeciwko� interesom�finansowym�
Wspólnot� Europejskich,� określonego� w� roz
dziale�6�i�7�działu�II�tytułu�I.
Art. 4. [Czyn zabroniony popełniony umyślnie 
albo nieumyślnie] 

§�1.�Przestępstwo�skarbowe�lub�wykroczenie�
skarbowe�można�popełnić�umyślnie,�a�także�nie
umyślnie,�jeżeli�kodeks�tak�stanowi.

§�2.�Czyn�zabroniony�popełniony� jest�umyśl
nie,� jeżeli� sprawca�ma�zamiar� jego�popełnienia,�

to�jest�chce�go�popełnić�albo�przewidując�możli
wość�jego�popełnienia,�na�to�się�godzi.

§� 3.� Czyn� zabroniony� popełniony� jest� nie
umyślnie,�jeżeli�sprawca�nie�mając�zamiaru�jego�
popełnienia,�popełnia�go�jednak�na�skutek�nieza
chowania�ostrożności�wymaganej�w�danych�oko
licznościach,� mimo� że� możliwość� popełnienia�
tego�czynu�przewidywał�albo�mógł�przewidzieć.
Art. 5. [Wiek sprawcy czynu zabronionego] 

§�1.�Na�zasadach�określonych�w�kodeksie�od
powiada�ten�tylko,�kto�popełnia�czyn�zabroniony�
po� ukończeniu� lat� 17,� chyba� że� przepis� ustawy�
stanowi�inaczej.

§� 2.� W� stosunku� do� sprawcy,� który� popełnił�
przestępstwo� skarbowe� lub� wykroczenie� skar
bowe�po�ukończeniu�lat�17,�lecz�przed�ukończe
niem�lat�18,�sąd�zamiast�kary�lub�środka�karnego�
stosuje�środki�wychowawcze,�lecznicze�albo�po
prawcze� przewidziane� dla� nieletnich,� jeżeli� oko
liczności�sprawy�oraz�stopień�rozwoju�sprawcy,�
jego�właściwości�i�warunki�osobiste�za�tym�prze
mawiają.
Art. 6. [Zachowania stanowiące jedno przestęp-
stwo skarbowe albo jedno wykroczenie skarbo-
we] 

§�1.�Ten�sam�czyn�może�stanowić�tylko�jedno�
przestępstwo�skarbowe�albo�tylko�jedno�wykro
czenie�skarbowe.

§� 2.� Dwa� lub� więcej� zachowań,� podjętych�
w�krótkich�odstępach�czasu�w�wykonaniu�tego�sa
mego�zamiaru�lub�z�wykorzystaniem�takiej�samej�
sposobności,�uważa�się�za�jeden�czyn�zabroniony;�
w�zakresie�czynów�zabronionych�polegających�na�
uszczupleniu� lub� narażeniu� na� uszczuplenie� na
leżności�publicznoprawnej�za�krótki�odstęp�czasu�
uważa�się�okres�do�6�miesięcy.
Art. 7. [Zbieg przestępstw lub wykroczeń skar-
bowych] 

§�1.�Jeżeli�ten�sam�czyn�wyczerpuje�znamiona�
określone� w� dwóch� albo� więcej� przepisach� ko
deksu,� przypisuje� się� tylko� jedno� przestępstwo�
skarbowe�lub�tylko�jedno�wykroczenie�skarbowe�
na�podstawie�wszystkich�zbiegających�się�prze
pisów.

§�2.�W�wypadku�określonym�w�§�1�sąd�wymie
rza�karę�na�podstawie�przepisu�przewidującego�
karę�najsurowszą,�a�jeżeli�zbiegające�się�przepisy�
przewidują�zagrożenia�takie�same�–�na�podstawie�
przepisu,�którego�znamiona�najpełniej�charakte
ryzują�czyn�sprawcy.�Nie�stoi�to�na�przeszkodzie�
orzeczeniu� także� innych� środków� przewidzia




