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Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność przekazać Państwu raport dotyczący odpowiedzialności karnej skar-

bowej osób zajmujących się sprawami finansowymi podmiotów gospodarczych, opracowany 
przez specjalistów z Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych Crido Taxand i Crido Legal. 
Raport jest wynikiem analizy prawomocnych wyroków sądów powszechnych wydanych w 2014 r. 
oraz w pierwszym kwartale 2015 r. 
Zgromadzone przez Crido Taxand / Crido Legal orzeczenia dotyczą osób zajmujących się spra-
wami gospodarczymi, w tym finansowymi, podmiotów gospodarczych, przede wszystkim spółek 
handlowych. Dzięki nim, zbadaliśmy sytuację prawną tych osób, wobec których toczyło się postę-
powanie karne skarbowe. 
Zrozumienie mechanizmu działania organów i sądów, pozwoli na pogłębienie wiedzy o zasadach 
odpowiedzialności karnej skarbowej oraz lepsze przygotowanie odpowiednich procedur zarządza-
nia ryzykiem podatkowym, aby zminimalizować ryzyko odpowiedzialności osobistej.
W raporcie, znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania:
›   jakie funkcje sprawowały osoby, które zostały uznane za odpowiedzialne za przestępstwa i wy-

kroczenia karne skarbowe?
›   jaka była najczęściej występująca forma prawna podmiotów gospodarczych, w których sprawo-

wały funkcje osoby, którym postawiono zarzuty?
›  jakie były najczęściej stawiane zarzuty?
›   jaki był wynik postępowań i sankcje orzeczone przez sąd za przestępstwa i wykroczenia karne 

skarbowe?
Wierzymy, że raport będzie stanowił dla Państwa ciekawą lekturę, a przygotowane przez Crido 
Taxand / Crido Legal wykresy i statystyki lepiej przybliżą omawianą tematykę. 

Andrzej Puncewicz
PARTNER ODPOWIEDZIALNY ZA ZESPÓŁ POSTĘPOWAŃ PODATKOWYCH I SĄDOWYCH  
CRIDO TAXAND
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OSOBY ODPOWIEDZIALNE

JAK WYNIKA  
Z RAPORTU NIK 

Z ���� R., CO TRZECIA 
KONTROLA PROWADZONA 
PRZEZ ORGANY SKARBOWE 
KOŃCZY SIĘ WSZCZĘCIEM 
POSTĘPOWANIA KARNEGO 
SKARBOWEGO.

W obecnych realiach, 
jak wynika z rapor-
tu NIK z 2015  r., co 
trzecia kontrola pro-

wadzona przez organy skarbowe kończy 
się wszczęciem postępowania karnego 
skarbowego. Można zakładać, że procent 
spraw podatkowych kończących się po-
stępowaniem karnym skarbowym będzie 
wykazywał tendencję rosnącą. Odpowie-
dzialność karna skarbowa jest odpowie-
dzialnością osobistą, niezależną od 
odpowiedzialności majątkowej opisanej 
w Ordynacji podatkowej lub k.s.h. Od-
powiedzialności tej nie da się ograniczyć 
umownie, ani objąć ubezpieczeniem od 
ryzyka skutków jej wystąpienia. 

Odpowiedzialności podlega osoba 
fizyczna, która zgodnie ze stosownym 
przepisem „popełnia czyn społecznie 
szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary 
przez ustawę obowiązującą w czasie 
jego popełnienia”. Odpowiedzialność 
ponosi zarówno sprawca, jak i współ-
sprawca, a także osoba polecająca lub 
kierująca popełnieniem przestępstwa 
lub wykroczenia skarbowego. 

W przypadku podmiotów gospo-
darczych za przestępstwa lub wykro-
czenia skarbowe jak sprawca odpowia-
da także ten, kto zajmuje się sprawami 
gospodarczymi, w szczególności finan-
sowymi osób fizycznych, prawnych oraz 
tzw. ułomnych osób prawnych  (art. 9 
§ 3 k.k.s.). Powyższe wynika z faktu, że 

odpowiedzialność karną (w tym karną 
skarbową) można przypisywać tylko 
osobom fizycznym, więc to one ponoszą 
konsekwencje niedopełnienia obowiąz-
ków sprawozdawczych i podatkowych 
przez podmioty gospodarcze.

Na zasadach przewidzianych w art. 9 
§ 3 k.k.s. odpowiadać mogą m.in. człon-
kowie zarządu, dyrektorzy finansowi, 
główni księgowi, wewnętrzni doradcy 
podatkowi itp. W każdym przypadku 
decydujące znaczenie będzie miał zakres 
odpowiedzialności, a nie nazwa sprawo-
wanej funkcji czy stanowiska.

Niemniej, jak wskazuje wykona-
na przez Crido Taxand / Crido Legal 
analiza danych źródłowych, najczęściej 
do odpowiedzialności karnej skarbo-
wej jest pociągany członek zarządu, 
w tym prezes lub wiceprezes. Dzieje 
się tak w 73% przypadków (przy czym 
prezes zarządu odpowiadał aż w 64% 
przypadków). 

Faktem jest, że osoba pociągnięta 
do odpowiedzialności jak sprawca musi 
cechować się pewną dozą samodzielno-
ści i zdolnością do podejmowania wią-
żących decyzji. Nie będzie odpowiadać 
jak sprawca osoba wykonująca jedynie 
czynności techniczne na polecenie oso-
by trzeciej. Prezes zarządu cechuje się 
zazwyczaj najszerszym zakresem kom-
petencji i to jest jedna z zasadniczych 
przyczyn, dla których ponosi odpowie-
dzialność karną skarbową. 

1  Informacja o wynikach kontroli NIK, Nadzór organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udzia-
łem kapitału zagranicznego, 17.04.2015 r.  

2 Tj. jednostek nie posiadających osobowości prawnej, ale wyposażonych w zdolność prawną.
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Źródło: Opracowanie własne Crido Taxand i Crido Legal.

RYS. 1 Osoby pociągnięte do odpowiedzialności karnej 
skarbowej z podziałem na funkcje, jakie zajmowały 
w podmiotach gospodarczych.
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FORMA PRAWNA  
PODMIOTÓW  
GOSPODARCZYCH

FORMA PRAWNA 
SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ 

NIE WYŁĄCZA ODPOWIE-
DZIALNOŚCI KARNEJ SKAR-
BOWEJ, MA JEDYNIE 
WPŁYW NA ODPOWIE-
DZIALNOŚĆ MAJĄTKOWĄ 
WSPÓLNIKÓW I CZŁON-
KÓW ORGANÓW WŁADZ 
SPÓŁKI. 

Jak wynika z analizy Crido 
Taxand / Crido Legal  w zde-
cydowanej większości przy-
padków (ok. 70%) do odpo-

wiedzialności pociągani byli członkowie 
władz spółek z ograniczoną odpowie-
dzialnością. Dopiero na drugim miejscu 
znalazły się osoby odpowiedzialne za 
rozliczenia przedsiębiorców prowadzą-
cych jednoosobową działalność gospo-
darczą (ok. 18%), a na trzecim człon-
kowie władz spółek akcyjnych (6%). 
Natomiast pozostałe formy prowadzenia 
działalności występowały marginalnie 
stanowiąc łącznie ok. 4% przypadków.

Powyższe może wynikać z faktu, że 
spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią od lat jest najpopularniejszą formą 
prowadzenia działalności gospodar-
czej. W 2014 r. GUS odnotował 345 135 

spółek z o. o., podczas gdy następnych 
w kolejności – spółek jawnych – było aż 
dziesięciokrotnie mniej (34 841 spółek 
jawnych). Statystycznie najczęściej dzia-
łalność gospodarcza była prowadzona 
jednak jednoosobowo przez osobę fi-
zyczną (2 961 239 przypadki). 

Zestawiając ze sobą powyższe dane, 
można dojść do konkluzji, że statystycz-
nie ryzyko pociągnięcia do odpowie-
dzialności członków władz / wspól-
ników sp. z o. o. jest około 50 razy 
większe niż u osób fizycznych pro-
wadzących pozarolniczą działalność 
gospodarczą. Jedną z przyczyn takiego 
stanu rzeczy wydaje się być relatywnie 
większa skala (oraz złożoność) działal-
ności gospodarczej prowadzonej w for-
mie spółek kapitałowych. 

RYS. 2 Forma podmiotów gospodarczych,  
w których osoby ponosiły odpowiedzialność karną skarbową.

Źródło: Opracowanie własne Crido Taxand i Crido Legal.
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FORMA CZYNU ZABRONIONEGO  
– PRZESTĘPSTWO  CZY WYKROCZENIE 
SKARBOWE?

CZAS POPEŁNIENIA CZYNU,  
A MOMENT WYROKOWANIA SĄDU

Czyn zabroniony może być 
popełniony jako prze-
stępstwo skarbowe lub 
wykroczenie skarbowe. 

Z  badania Crido Taxand / Crido Le-
gal wynika, że 74 % wyroków sądów 
z zakresu prawa karnego skarbowe-
go dotyczy przestępstw skarbowych. 
Oznacza to, że jeśli organ przygotowaw-
czy zdecyduje się stawiać zarzuty, kwali-
fikuje je z reguły jako przestępstwo, a nie 

Z analizowanych orzeczeń 
wynika, że podatnicy są 
najczęściej pociągnięci 
do odpowiedzialności po 

około 2 latach od popełnienia czynu za-
bronionego. Zasadą w k.k.s. jest, że czyn 
zabroniony jest popełniony w momencie, 
kiedy nastąpiło zachowanie sprawcy. Po-
pełnienie deliktu trwa tak długo, jak dłu-
go  trwa zachowanie sprawcy (może to 
być zarówno rok lub dłużej, jeśli mamy 
do czynienia z utrzymywaniem stanu 
bezprawnego, jak też konkretny punkt 
w czasie). 

Jednocześnie przedstawiamy wy-
kres, który pokazuje jaki był czas (w la-
tach) od popełnienia czynu, do momen-
tu wydania wyroku przez sąd I instancji.

wykroczenie skarbowe. Wtedy w grę 
wchodzi wyższa grzywna, kara pozba-
wienia wolności oraz możliwość orzeka-
nia szerokiego wachlarza środków kar-
nych i zabezpieczających (o czym więcej 
w dalszej części raportu).

Sankcje związane z wykrocze-
niem skarbowym są mniej dolegliwe 
dla sprawcy. Wykroczenie można de-
finiować jako czyn mniejszej wagi, 
sankcjonowany jedynie karą grzywny 

określoną kwotowo. Zgodnie z k.k.s., 
wypadek mniejszej wagi oznacza ni-
ski stopień społecznej szkodliwości, 
a kwota uszczuplonej lub narażonej 
na uszczuplenie należności publiczno-
prawnej nie przekracza ustawowego 
progu (pięciokrotności minimalnego 
wynagrodzenia – w 2014 r. – 8 400 zł, 
obecnie 8 750 zł). Wykroczenie skar-
bowe nie jest ujawniane w Krajowym 
Rejestrze Karnym. 

RYS. 3 Okres od 
popełnienia czynu 
zabronionego 
do momentu 
wyrokowania sądu  
I instancji.

Źródło: 
Opracowanie 
własne Crido 
Taxand i Crido 
Legal.
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USTANIE KARALNOŚCI

Tylko w 12 przeanalizowa-
nych przypadkach nastą-
piło umorzenie postępo-
wania z uwagi na ustanie 

karalności przestępstwa. Skutkuje to za-
niechaniem wszczęcia postępowania albo 
– w razie jego wszczęcia – umorzeniem. 

W myśl k.k.s., karalność przestęp-
stwa ustaje, jeżeli od czasu jego popeł-
nienia upłynęło:

›   5 lat (gdy czyn  stanowi przestęp-
stwo skarbowe zagrożone karą 
grzywny, karą ograniczenia wol-
ności lub karą pozbawienia wol-
ności do lat 3).

›  10 lat (gdy czyn stanowi przestęp-
stwo skarbowe zagrożone karą po-
zbawienia wolności przekraczają-
cą 3 lata). 

Ponadto,  karalność przestępstwa 
skarbowego polegającego na uszczuple-
niu lub narażeniu na uszczuplenie na-
leżności publicznoprawnej ustaje także 
wówczas, gdy nastąpiło przedawnienie 
tej należności.

Jeżeli w wyżej wskazanym okre-
sie wszczęto postępowania przeciwko 
sprawcy, karalność popełnionego przez 
niego przestępstwa ustaje odpowiednio 
z upływem 5 lat (przy 5 letnim przedaw-
nieniu) albo z upływem 10 lat (przy 10 
letnim przedawnieniu) od zakończenia 
tego okresu. Tym samym, przedawnie-
nie karalności może być nawet wydłu-
żone maksymalnie do 20 lat. W anali-
zowanych wyrokach nie spotkaliśmy 
się jednak, aż z tak długim okresem 

przedawnienia. Zanotowaliśmy jedynie 
4 przypadki, gdy czyn zabroniony po-
pełniono w 2000 r., a postępowanie sąd 
umorzył dopiero w 2014 r. 

Powyższe potwierdza, że organy 
stosunkowo szybko przedstawiają za-
rzuty podejrzanym i wnoszą akt oskar-
żenia do sądu. Sprawcy nie powinni 
liczyć więc na ustanie karalności popeł-
nionego czynu zabronionego, ponieważ 
tylko niecałe 3% z nich unika z tego po-
wodu odpowiedzialności.

Natomiast karalność wykroczenia 
skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego 
popełnienia upłynął rok. Jeśli w tym 
okresie wszczęto postępowanie prze-
ciwko sprawcy, karalność popełnionego 
przez niego wykroczenia skarbowego 
ustaje z upływem 2 lat od zakończenia 
rocznego okresu. To właśnie o wiele 
krótszy okres przedawnienia przyczynia 
się zdaniem autorów raportu do tego, że 
tylko 26% przebadanych wyroków do-
tyczy wykroczeń skarbowych. Organy 
w stosunkowo  krótkim czasie często 
nie są w stanie wykryć takich „przypad-
ków mniejszej wagi”. Dlatego też, swoje 
zainteresowanie skupiają na przestęp-
stwach skarbowych. 

Ponadto, odnotowaliśmy tylko po 
jednym przypadku umorzenia postę-
powania z uwagi na stan psychiczny 
sprawcy, powagę rzeczy osądzonej i ze 
względu na niską społeczną szkodliwość 
czynu. Nawet jeżeli weźmiemy je pod 
uwagę łącznie, to stanowią one zaled-
wie 0,5% możliwych rozstrzygnięć sądu. 

TO WŁAŚNIE  
O WIELE KRÓTSZY 

OKRES PRZEDAWNIENIA 
PRZYCZYNIA SIĘ ZDANIEM 
AUTORÓW RAPORTU  
DO TEGO, ŻE TYLKO ��% 
PRZEBADANYCH WYRO-
KÓW DOTYCZY WYKRO-
CZEŃ SKARBOWYCH.
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WINA SPRAWCY I SANKCJE

Zgodnie z k .k .s sprawca 
ponosi odpowiedzial-
ność karną skarbową, jeśli 
można mu przypisać winę 

w czasie popełnienia czynu zabronione-
go. Co do zasady, winę można przypisać, 
poczytalnemu sprawcy, który ukończył 
17 lat i rozpoznaje karalność czynu. 

Czyn może być popełniony umyślnie 
i nieumyślnie, jeśli ustawa tak stanowi. 
Przy umyślności sprawca ma zamiar po-
pełnienia czynu zabronionego (chce go 
popełnić lub przewiduje możliwość jego 
popełnienia i na to się  godzi). Natomiast 
nieumyślne popełnienie następuje na 
skutek niezachowania ostrożności wy-
maganej w danych okolicznościach, mimo 
że możliwość popełnienia tego czynu 

sprawca przewidywał lub mógł przewi-
dzieć. Przy nieumyślności sprawca nie ma 
więc zamiaru popełnienia przestępstwa 
lub wykroczenia skarbowego.  

Jednak przypisując odpowie-
dzialność karną skarbową sprawcy, 
sąd bierze pod uwagę nie tylko winę 
(umyślność / nieumyślność działania 
/ zaniechania), ale też warunki osobi-
ste sprawcy i okoliczności sprawy. Jak 
wskazują statystyki przygotowane przez 
Crido Taxand / Crido Legal, w dominu-
jącej liczbie przypadków sąd stwierdza 
winę sprawcy. 

Poniżej przedstawiamy problematy-
kę winy sprawcy oraz sankcje, które po-
jawiały się w wyrokach analizowanych 
przez Crido Taxand / Crido Legal. 

DOBROWOLNE POD-
DANIE SIĘ ODPOWIE-

DZIALNOŚCI JEST UZNA-
WANE ZA KORZYSTNE DLA 
OSKARŻONYCH, PONIE-
WAŻ NIE SĄ ONI WÓW-
CZAS ODNOTOWANI 
W KRAJOWYM REJESTRZE 
KARNYM. 

Źródło: Opracowanie własne Crido Taxand i Crido Legal.

RYS. 4 Podsumowanie wyroków – wynik 
postępowania przed sądem I instancji. 
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�. SKAZANIE

W przypadku wykazania winy sprawcy 
ponad dwa razy częściej niż DPO do-
chodzi jednak do skazania (65% przeba-
danych wyroków). 

K.k.s wyróżnia 3 rodzaje kar za 
przestępstwa skarbowe, 11 rodzajów 
środków karnych oraz 7 rodzajów środ-
ków zabezpieczających. Przy wykro-
czeniach skarbowych katalog sankcji 
zawęża się jedynie do kary grzywny 
określonej kwotowo i do 3 środków 
karnych.  W raporcie omawiamy te, 
które są częstym przedmiotem orzeczeń 
sądów. 

Co dwudziesty winny przestęp-
stwa skarbowego skazywany jest na 
karę pozbawienia wolności.3 Zgodnie 
z k.k.s., kara pozbawienia wolności 
trwa najkrócej 5 dni, najdłużej 5 lat. 

Z przeanalizowanych wyroków, wynika, 
że jedną z bardziej dolegliwych sankcji 
orzekł SO w Bydgoszczy skazując wła-
ściciela przedsiębiorstwa na 2 lata po-
zbawienia wolności, grzywnę w wyso-
kości 8 000 zł oraz zakaz prowadzenia 
działalności gospodarczej związanej 
z obrotem złomem za zaksięgowanie 
160 nierzetelnych faktur VAT transakcji 
nabycia złomu.

Najczęstszą sankcją w przypadku 
skazania była grzywna wymierzana 
w stawkach dziennych w przypadku 
przestępstwa skarbowego lub kwoto-
wo w przypadku wykroczenia (94% 
orzeczeń)4. Najwyższą odnotowaną 
grzywnę nałożył SR w Rzeszowie na 
wiceprezesa zarządu sp. z o.o. (było 
to 40 000 zł za zawyżenie kosztów 

Dobrowolne poddanie się odpowie-
dzialności jest uznawane za korzystne 
dla oskarżonych, ponieważ nie są oni 
wówczas odnotowani w Krajowym Re-
jestrze Karnym (DPO to środek karny, 
a nie kara). 

Nie każdy sprawca będzie miał jed-
nak możliwość skorzystania z tego środ-
ka karnego. Niedopuszczalne jest udzie-
lenie zezwolenia na DPO, m.in. w takich 
przypadkach, gdy przestępstwo skarbowe 
zagrożone jest karą ograniczenia wolności 
albo karą pozbawienia wolności. Oznacza 
to, że – co do zasady – by „układać się” 

z organami kwota narażona na uszczu-
plenie nie mogła przekroczyć w 2014 r. 
336 000 zł (mała wartość obliczona jako 
dwustukrotna wysokości minimalnego 
wynagrodzenia w danym roku). Z rapor-
tu wynika, że zdarzały się DPO dotyczą-
ce niezapłaconego świadomie podatku 
CIT w kwocie przekraczającej 500.000 zł. 
Mimo znacznej wartości niezapłaconego 
podatku  czyn został uznany za wykrocze-
nie skarbowe (uporczywe niewpłacanie 
podatku), dlatego możliwe było skorzy-
stanie z dobrodziejstwa DPO. 

�. DOBROWOLNE 
PODDANIE SIĘ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 
(„DPO”)

Według  analiz Crido Taxand / Crido 
Legal 95% orzeczeń sądów I instancji 
przesądza o winie sprawcy. Liczba ta 
obejmuje także dobrowolne poddanie 
się odpowiedzialności, które wystąpiło 
aż w 31% przypadków. 

W myśl k.k.s., sąd może udzielić ze-
zwolenia na dobrowolne poddanie się 
odpowiedzialności, jeżeli wina spraw-
cy i okoliczności popełnienia czynu 
zabronionego nie budzą wątpliwości 
i jednocześnie są spełnione inne prze-
słanki wskazane w ustawie (m.in. zwrot 
należności publicznoprawnej i zapłata 
określonej kwoty).

uzyskania przychodów w podatku do-
chodowym, przy czym zaległość po-
datkowa wyniosła ponad 1 400 000 zł). 
Najniższą grzywnę (w kwocie 170 zł) 
nałożył SR w Częstochowie za niezło-
żenie deklaracji w terminie. Średnia 
kara grzywny orzekanej za wykrocze-
nia skarbowe wynosi 2 600,00 zł, nato-
miast za przestępstwa skarbowe trochę 
ponad 5 200,00 zł. Wśród orzeczeń ska-
zujących na karę grzywny w 91% przy-
padków pojawiała się ona samoistnie. 
W pozostałych przypadkach, była orze-
kana obok kary pozbawienia wolności. 

Kara ograniczenia wolności pojawiła 
się tylko raz (sąd skazał prezesa zarządu 
na prace społeczne w wymiarze 20 go-
dzin przez miesiąc, za niewpłacanie po-
branych zaliczek PIT od wynagrodzeń). 

3 Wśród przypadków kary pozbawienia wolności, uwzględniliśmy również karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. 
4 Obejmuje również karę grzywny orzeczoną obok kary pozbawienia wolności, jak i karę grzywny orzeczoną samoistnie. 
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�. WARUNKOWE 
UMORZENIE 
POSTĘPOWANIA

Wśród opisywanych wyroków roz-
strzygających o winie oskarżonego, 
sąd warunkowo umorzył postępowanie 
tylko w 4% przypadków. Stosowanie 
tego środka karnego jest dopuszczal-
ne w odniesieniu do wszystkich prze-
stępstw (stosowanie warunkowego 
umorzenia nie jest natomiast dopusz-
czalne w odniesieniu do wykroczeń 
skarbowych).

Zasadniczą przesłanką warunkowe-
go umorzenia związaną z osobą spraw-
cy jest uzasadnione przypuszczenie, że 
pomimo jego zastosowania sprawca 

będzie przestrzegał porządku prawne-
go, w szczególności nie popełni prze-
stępstwa skarbowego. Przesłanka uza-
sadnionego przypuszczenia jest z kolei 
determinowana kilkoma innymi wy-
tycznymi: postawą sprawcy niekaranego 
za umyślne przestępstwo skarbowe, jego 
właściwościami, warunkami osobistymi 
oraz dotychczasowym sposobem życia. 
Według analiz Crido Taxand / Crido 
Legal najczęściej okres próby przy wa-
runkowym umorzeniu wynosił 1 rok 
(72%), następnie 2 lata (22%), a najrza-
dziej 1 rok i 6 miesięcy (6%).

�. INNE

Wśród orzeczeń skazujących na karę 
pozbawienia wolności sąd warunko-
wo zawieszał wykonanie kary w 30% 
przypadków.  

Inne środki karne (oprócz DPO, wa-
runkowego umorzenia i warunkowego 
zawieszenia wykonania kary) pojawiają 
się jednostkowo. 

Źródło: Opracowanie własne Crido Taxand i Crido Legal.

RYS. 5 Okresy próby przy 
warunkowym umorzeniu 
postępowania.

72%

22%
OKRES 

PRÓBY NA � 
LATA 6%

OKRES PRÓBY NA  
� ROK � MIESIĘCY

OKRES PRÓBY 
NA  � ROK



RAPORT KKS12

WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU  
KARNEGO A SPRAWOWANIE FUNKCJI  
CZŁONKA ZARZĄDU 

Dane o osobach prawo-
mocnie skazanych za 
przestępstwa lub prze-
stępstwa skarbowe gro-

madzi się w Krajowym Rejestrze Karnym 
i są one usuwane dopiero wówczas, gdy 
skazanie ulegnie zatarciu z mocy prawa.

Zatarcie następuje z mocy pra-
wa wraz z upływem: 10 lat – w przy-
padku kary pozbawienia wolności, 
3 lat – w przypadku kary ograniczenia 
wolności i 1 roku – w przypadku kary 
grzywny, licząc każdorazowo od dnia 
wykonania lub darowania tej kary albo 
od przedawnienia jej wykonania.

W przypadku sprawowania funkcji 
członka zarządu, może okazać się, że 
wpis do KRK jest o wiele bardziej do-
legliwą sankcją niż inne kary przewi-
dziane w k.k.s. (w szczególności – kara 
grzywny, której wysokość orzekana 
przez sądy, odbiega dramatycznie od 
maksymalnych pułapów dopuszczonych 
przez przepisy). Wiele aktów prawnych  
przewiduje obostrzenia dla podmiotów 
gospodarczych, w których urzędujący 
członek zarządu został skazany za prze-
stępstwo. Przykładowo: 

›  osoby prawne, których urzędują-
cego członka organu zarządzają-
cego prawomocnie skazano m.in. 
za przestępstwo skarbowe wyklu-
cza się z postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego. 
Ofertę wykonawcy wykluczonego 
uznaje się za odrzuconą;

›  skazanemu prawomocnym wyro-
kiem sądu za przestępstwo mają-
ce związek z przedmiotem dzia-
łalności gospodarczej określonej 
ustawą Prawo Energetyczne nie 
może być wydana koncesja na 
prowadzenie działalności obję-
tej zakresem tej ustawy. Istnieje 
również ryzyko utraty uprzednio 
przyznanej koncesji;

›  jeśli działalnością podmiotu kie-
rują osoby skazane prawomocnym 
wyrokiem sądu za przestępstwo 
skarbowe, nie może uzyskać on 
zezwolenia na prowadzenie skła-
du podatkowego;

›  działalność w przedmiocie usłu-
gowego prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych mogą wykonywać 
przedsiębiorcy, pod warunkiem, 
że czynności z tego zakresu będą 
wykonywane przez osoby, które 
nie były skazane prawomocnym 
wyrokiem sądu.

Ponadto, unijnie przepisy celne 
przewidują, że wniosek o pozwolenie 
na stosowanie zgłoszenia uproszczone-
go lub procedury w miejscu nie zosta-
je przyjęty, jeżeli wnioskodawca został 
skazany za poważne przestępstwo karne 
związane z prowadzoną działalnością 
gospodarczą. 

Reasumując, w przypadku skazania 
członka zarządu niezbędna jest kom-
pleksowa analiza jego sytuacji prawnej 
pod kątem profilu działalności spółki 
i możliwości jej dalszego reprezentowa-
nia przez skazanego. W tym kontekście, 
szczególnego znaczenia nabiera DPO, 
gdyż ze względu na brak wpisu do KRK 
odpadają negatywne konsekwencje 
związane z reprezentowaniem spółki 
przez prawomocnie skazanego członka 
zarządu.  

WIELE AKTÓW 
PRAWNYCH  

PRZEWIDUJE SZEREG 
OBOSTRZEŃ DLA 
PODMIOTÓW 
GOSPODARCZYCH, 
W KTÓRYCH URZĘDUJĄCY 
CZŁONEK ZARZĄDU 
ZOSTAŁ SKAZANY ZA 
PRZESTĘPSTWO.
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Źródło: Opracowanie własne Crido Taxand i Crido Legal.

RYS. 6 Kary za przestępstwa  
i wykroczenia skarbowe.

KARA GRZYWNY 2014 2015 2016

Wykroczenie 168 zł – 33 600 zł 175 zł – 35 000 zł 185 zł – 37 000 zł

Przestępstwo 560 zł – 16 128 000 zł 583 zł – 16 800 000 zł 617 zł – 17 769 600 zł

74%
PRZESTĘPSTWO

Wpis do KRK 

Grzywna
w stawkach dziennych

10–720 stawek

Ograniczenie wolności
1 msc – 2 lata

Pozbawienie wolności
5 dni – 5 lat

26%
WYKROCZENIE
Brak wpisu 
do KRK

Grzywna kwotowa
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NAJCZĘŚCIEJ STAWIANE ZARZUTY

Wykres nr 7 przedsta-
wia najczęściej sta-
wiane zarzuty, jakie 
pojawiały się w orze-

czeniach analizowanych przez Crido 
Taxand / Crido Legal.

Poniżej przedstawiamy Państwu 
krótki opis wybranych przestępstw 
i wykroczeń skarbowych wraz z przed-
stawieniem danych statystycznych.

BLISKO ��� CZYNÓW 
POLEGAŁO NA 

NIEUISZCZENIU PRZEZ 
PŁATNIKA ZALICZEK NA 
PODATEK DOCHODOWY 
OD OSÓB FIZYCZNYCH.

Źródło: Opracowanie własne Crido Taxand i Crido Legal.

RYS. 7 Najczęściej stawiane 
zarzuty z k.k.s.

5%
5%

4%

2%

2%

2%

1%

1%
1%

16%
ART. ��

INNE

ART. ��

ART. ��

ART. ��

ART. ��

ART. ��

ART. ��A

ART. ��

ART. ��

ART. ��

ART. ��

23%

35%

3%
ART. ��
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NIEWYWIĄZANIE SIĘ 
Z OBOWIĄZKÓW 
PŁATNIKA PODATKU 
DOCHODOWEGO  
(ART. 77 K.K.S.)

Blisko 35% zarzutów polegało na 
nieuiszczeniu przez płatnika zali-
czek na podatek dochodowy od osób 
fizycznych (z czego w około 32% 
przypadków zarzucono sprawcom 
popełnienie przestępstwa, a tylko 
w niecałych 3% – wykroczenia). Usta-
wa sankcjonuje niewpłacenie w termi-
nie na rzecz właściwego organu po-
datku pobranego przez płatnika lub 
inkasenta. Sądy jednolicie uznają, że 

przed odpowiedzialnością nie chroni 
słaba kondycja finansowa przedsiębior-
stwa, a zaliczki na podatek dochodowy 
od osób fizycznych są traktowane jak 
integralny składnik wynagrodzenia. 

Sankcje za ten czyn są uzależnione 
od kwoty niewpłaconego podatku i teo-
retycznie sięgają 16 800 000 zł grzywny 
lub / i kary pozbawienia wolności do lat 
3. Niemniej, spośród wszystkich prze-
analizowanych przez Crido Taxand / 

TZW. OSZUSTWO 
PODATKOWE  
(ART. 56 K.K.S., ART. 76 K.K.S.)

Około 25% zarzutów stanowiły tak zwa-
ne oszustwa podatkowe. Istotą prze-
stępstwa określonego w art. 56 k.k.s. jest 
wprowadzenie w błąd co do okoliczności 
mających istotny wpływ na określenie 
podstawy opodatkowania. Może ono 
polegać przykładowo na niewykazaniu / 
zaniżeniu obrotu dla celów VAT, zawyże-
niu kosztów uzyskania przychodów lub 
niewykazaniu przychodów. Natomiast 
art. 76 k.k.s. sankcjonuje wprowadzenie 
w błąd właściwego organu, narażające na 
nienależny zwrot podatkowej należności 
publicznoprawnej. Powyższe sprowadza 

się głównie do uzyskania przez podatni-
ka nieuprawnionej nadpłaty lub nadwyż-
ki podatku naliczonego nad należnym. 

Obydwa przestępstwa są zagrożone 
karą grzywny do 16 800 000 zł, karą po-
zbawienia wolności (do lat pięciu) albo 
obiema tym karami łącznie. 

W przeanalizowanej przez Cri-
do Taxand / Crido Legal próbie orze-
czeń najwyższą karą była kara dwóch 
lat pozbawienia wolności połączona 
z grzywną i zakazem prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej w zakresie obrotu 
złomem. Kary te zostały orzeczone za 

posługiwanie się nierzetelnymi faktura-
mi i podawanie nieprawdy w deklara-
cjach VAT. 

Łącznie karę pozbawienia wolności 
orzeczono za 10 czynów z art. 56 k.k.s. 
90% przypadków była związana z po-
datkiem VAT (obejmowała m.in. takie 
przypadki, jak wystawianie tzw. pustych 
faktur, posługiwanie się nierzetelnymi 
fakturami, podawanie nieprawdy w de-
klaracjach VAT). Kara pozbawienia wol-
ności nie została natomiast orzeczona 
ani razu w przypadku kwalifikacji z art. 
76 k.k.s. (wyłudzenie).

UPORCZYWE 
NIEWPŁACANIE PODATKU 
(ART. 57 K.K.S.)

Zarzut uporczywego niewpłacania 
w terminie podatku przez podatnika 
został postawiony w 16% przypad-
ków (120 orzeczeń przeanalizowanych 
przez Crido Taxand / Crido Legal). 
Tylko w jednym przypadku zapadł wy-
rok uniewinniający, a w dwóch doszło 
do przedawnienia karalności czynu. 

Pozostali sprawcy zostali uznani win-
nymi, przy czym tylko czterech z nich 
zdecydowało się dobrowolnie poddać 
odpowiedzialności karnej skarbowej.

Wskazana statystyka nie dziwi. Czyn 
opisany w art. 57 k.k.s. jest wykrocze-
niem skarbowym, więc fakt skazania nie 
jest uwidaczniany w KRK (co nierzadko 

jest większą sankcją niż orzeczona 
kara). W konsekwencji, sprawca prefe-
ruje podjęcie sporu z oskarżycielem, co 
daje większe szanse na uniewinnienie, 
bez ryzyka, że po negatywnym dla niego 
rozstrzygnięciu sprawy zostanie wpisa-
ny do KRK.

Crido Legal przypadków, kara pozba-
wienia wolności została orzeczona 
tylko dwukrotnie i to z warunkowym 
zawieszeniem jej wykonania. W obu 
sprawach obok pozbawienia wolności 
orzeczono także karę grzywny (5 000 
i 10 000 zł). Natomiast, gdy kara grzyw-
ny była karą samoistną mieściła się 
w granicy do 40 000 zł. 
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NIEUJAWNIENIE PODSTAWY 
OPODATKOWANIA  
(ART. 54 K.K.S,)

Według art. 54 k.k.s. odpowiedzialność 
karną skarbową ponosi podatnik, któ-
ry uchylając się od opodatkowania, nie 
ujawnia właściwemu organowi przed-
miotu lub podstawy opodatkowania lub 
nie składa deklaracji, przez co naraża 
podatek na uszczuplenie.

Zgodnie z analizą Crido Taxand / 
Crido Legal, zaledwie 3% analizowa-
nych zarzutów dotyczyło przestępstw 
z art. 54 k.k.s. Co ciekawe, tylko dwa 
orzeczenia z przeanalizowanej próby 

NIERZETELNE KSIĘGI 
I FAKTURY (ART. 61 K.K.S. 
I ART. 62 K.K.S.)

Rzetelne faktury i księgi to te, które po-
twierdzają rzeczywiste zdarzenia gospo-
darcze. Ważne jest też to, czy w oparciu 
o te dokumenty można ustalić prawi-
dłową podstawę opodatkowania. 

Wśród przebadanych zarzutów 4% 
dotyczyło przestępstwa polegającego na 
prowadzeniu nierzetelnej księgi, a 5% – 
przestępstwa polegającego na wystawie-
niu nierzetelnych faktur. 

UTRUDNIANIE  
KONTROLI PODATKOWEJ   
(ART. 83 K.K.S.)

Powyższy przepis sankcjonuje utrud-
nianie przeprowadzenia czynności 
sprawdzających, kontroli podatkowej, 
kontroli skarbowej oraz czynności kon-
trolnych w ramach szczególnego nadzo-
ru podatkowego. Organami prowadzą-
cymi te czynności są: naczelnik urzędu 
skarbowego, naczelnik urzędu celnego, 
organ administracji samorządowej oraz 
inspektor kontroli skarbowej i pracow-
nik jednostki organizacyjnej kontroli 
skarbowej.

Odnotowano 2% zarzutów, które 
odnosiły się do tego przestępstwa (wy-
kroczenia skarbowego – w wypadku 
mniejszej wagi). Maksymalna kara, któ-
ra może być orzeczona za to przestęp-
stwo skarbowe, wynosi aż 16 800 000 zł. 
W praktyce, orzeczenie aż tak wysokiej 
sankcji nie zdarza się. Wśród przeanali-
zowanych przez Crido Taxand / Crido 
Legal wyroków, najwyższą orzeczo-
ną karą za to przestępstwo była kara 
grzywny w wysokości 6 600 zł. 

zostały wydane w pierwszej instancji 
(obydwa dotyczyły nieterminowego 
złożenia deklaracji i zakończyły się 
nałożeniem grzywny na sprawców). 
W przypadku spraw rozpatrywanych 
w drugiej instancji, sąd odwoławczy 
uchylił i przekazał sprawę do ponowne-
go rozpoznania w trzech przypadkach, 
w jednym umorzył postępowanie z po-
wodu przedawnienia karalności, a w po-
zostałych podtrzymał orzeczenie SR.

Maksymalną karą za powyższe 
czyny zabronione jest grzywna w wy-
sokości do 240 stawek dziennych (tj. 
5 600 000 zł). W przeanalizowanych 
przez Crido Taxand / Crido Legal 
orzeczeniach najwyższą karę w kwocie 
30 000 zł za posługiwanie się nierzetel-
nymi fakturami orzekł SR w Bytomiu.
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NIEDOPEŁNIENIE 
OBOWIĄZKU NADZORU 
(ART. 84 K.K.S.)

Wśród przebadanych orzeczeń 2% 
zarzutów dotyczyło tego wykroczenia 
skarbowego. Niedopełnienie obowiązku 
nadzoru jest wykroczeniem skarbowym, 
które może być popełnione również 
nieumyślnie. Polega na niedopełnieniu 
obowiązku nadzoru nad przestrzega-
niem reguł obowiązujących w działal-
ności danego przedsiębiorcy lub innej 

jednostki organizacyjnej, czego skut-
kiem jest popełnienie innego czynu za-
bronionego określonego w k.k.s. 

Kara za wykroczenie skarbowe wy-
nosi maksymalnie 35 000 zł.  W przeana-
lizowanych przez Crido Taxand / Crido 
Legal orzeczeniach najwyższa orzeczona 
kara grzywny wyniosła 2 000 zł.

INNE

Pozostałe przeanalizowane przez Crido 
Taxand / Crido Legal czyny skatego-
ryzowane jako „inne” dotyczyły prze-
stępstw dewizowych, przestępstw prze-
ciw organizacji gier hazardowych oraz 
przestępstw uregulowanych w ustawie 
o rachunkowości.

Powyższa analiza orzekanych kar za 
przestępstwa i wykroczenia skarbowe 
pokazuje, że istnieje widoczny rozdź-
więk między realnie orzekanymi kara-
mi, a górnym / maksymalnym pułapem 
sankcji przewidzianych w k.k.s., które 
mogą teoretycznie orzekać sądy.

Równocześnie, rysunek nr 8 wska-
zuje podatki, w związku z którymi naj-
częściej dochodzi do popełniania prze-
stępstw i wykroczeń skarbowych. 

W największej liczbie przypadków 
odpowiedzialność karna skarbowa jest 
związana z naruszeniem obowiązków 
wynikających z ustawy o PIT (43%), 
w drugiej kolejności znajdują się prze-
stępstwa związane z VAT (33%), a na-
stępnie z CIT (11%). 

Źródło: Opracowanie własne Crido Taxand i Crido Legal.

RYS. 8 Obszary podatkowe, 
w których najczęściej 
popełniano czyny zabronione. 2% 11%

43%

AKCYZA INNE

CITPIT

VAT

11%

33%
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TRENDY W KONTROLACH 
A ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA SKARBOWA

W ostatnich tygodniach 
MF opublikowało 
projekt „Krajowe-
go Planu Działań 

Administracji Podatkowej na 2016 r.”, 
wskazujący priorytetowe obszary ryzy-
ka, w których stwierdza się największą 
w skali kraju częstotliwość naruszeń obo-
wiązków podatkowych oraz największą 
„szkodliwość budżetową”. 

Według MF, najbardziej narażone 
na ryzyko nadużyć w skali wszystkich 
US (strategicznego, wyspecjalizowa-
nych i pozostałych) mają być: branża 
usług finansowych i ubezpieczeń, pro-
dukcja materiałów budowlanych i usługi 
budowlane, handel hurtowy oraz bran-
ża motoryzacyjna. Oprócz wskazania 
konkretnych sektorów gospodarki, MF 
opracowało listę ryzyk, gdzie pojawiły 
się m.in.:

›  przestępstwa karuzelowe, 
›  nierzetelne faktury, 
›  niewywiązywanie się 

z obowiązku płatnika podatku 
dochodowego, 

›  brak zapłaty podatku, 
›  zaliczanie do kosztów i odliczanie 

VAT z faktur, które dotyczą kosz-
tów niestanowiących kosztów 
uzyskania przychodów,

›  nieewidencjonowanie obrotu na 
kasach rejestrujących, 

›  transakcje z podmiotami 
powiązanymi.

Można się spodziewać, że wzmo-
żone kontrole we wskazanych obsza-
rach zaowocują – w przypadku wy-
krycia ewentualnych nieprawidłowości 

– zwiększoną liczbą postepowań kar-
nych skarbowych wobec osób odpo-
wiedzialnych za rozliczenia podatkowe 
w podmiotach objętych kontrolą.

 Zgodnie z przepisami do wszczęcia 
postępowania wystarczające jest samo 
uzasadnione podejrzenie popełnienia 
przestępstwa karnego skarbowego. 
Nie ma więc przeszkód, aby wszczęcie 
postepowania nastąpiło z powodu nie-
prawidłowości wskazanych w decyzji 
nieostatecznej organów podatkowych 
bądź skarbowych, a nawet ujawnio-
nych w protokole kontroli. Przypo-
mniał o tym organom podatkowym 
oraz skarbowym NIK w swoim raporcie 
z 2012 r.5

Równocześnie, uchwałą RM z dnia 
4 listopada 2015 r. przyjęto „Program 
przeciwdziałania i zwalczania przestęp-
czości gospodarczej na lata 2015-2020”. 

W programie skazano, że sektorami 
najbardziej narażonymi na przestęp-
stwa gospodarcze są sektor paliwowy, 
tytoniowy, spirytusowy oraz bankowy. 
W szczególności, bolączką są wyłu-
dzenia VAT i przestępstwa akcyzowe. 
Proceder ten dotyczy głównie obrotu 
wyrobami elektronicznymi, kompo-
nentami biopaliw i metalami szlachet-
nymi. Warto zauważyć, że branże te są 
wskazane – mimo, że nie na czołowych 
miejscach – wśród podobszarów ryzyka 
ujawnionych w Krajowym Planie Dzia-
łań Administracji Podatkowej na 2016 r. 

O skali problemu świadczy fakt, 
że SP zamierza przeznaczyć na wal-
kę z przestępczością gospodarczą 
1.500.000,00 zł rocznie6.

DO WSZCZĘCIA 
POSTĘPOWANIA 

WYSTARCZAJĄCE JEST 
SAMO UZASADNIONE 
PODEJRZENIE POPEŁNIENIA  
PRZESTĘPSTWA KARNEGO 
SKARBOWEGO.

5  „Informacja o wynikach kontroli postępowań urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe”.
6   Uchwała nr 181 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata  

2015 – 2020, str. 44.
7  ibidem, str. 32.
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PODSUMOWANIE

Analiza dokonana przez 
Crido Taxand i Crido Le-
gal jednoznacznie wska-
zuje, że istnieje realne 

ryzyko pociągnięcia do odpowiedzial-
ności karnej skarbowej członków władz 
spółek oraz innych osób zajmujących się 
sprawami gospodarczymi i finansowymi 
podmiotów gospodarczych. 

Największe ryzyko dotyczy preze-
sów spółek z ograniczoną odpowie-
dzialnością. Najczęściej odpowiadali 
oni za przestępstwa lub wykroczenia 
związane z niedopełnieniem obowiąz-
ków wynikających z ustawy o PIT, bądź 
za tzw. oszustwa podatkowe. 

Podkreślenia wymaga, że aż w 95% 
przypadków sąd orzekał  o winie oskar-
żonych (w tym 65% wyroków skazują-
cych (odnotowane w KRK), 31% zezwa-
lających na DPO i tylko 4% warunkowo 
umarzających postępowanie).

Orzekane kary nie były wysokie. 
Pomimo możliwości (rozpiętość kar), 
jakie sędziom daje k.k.s., sądy bardzo 
rzadko stosują środki polegające na po-
zbawieniu prawa do zajmowania okre-
ślonej funkcji czy nawiązkę. W przewa-
żającej liczbie przypadków sąd stosował 
karę grzywny orzekaną samoistnie bądź 
obok kary pozbawienia wolności (94% 
przypadków). Kara pozbawienia wol-
ności – jeśli orzekana – zazwyczaj łą-
czy się z warunkowym zawieszeniem 
wykonania kary. Niemniej były przy-
padki orzeczenia bezwzględnej kary 
pozbawienia wolności za poważne 
przestępstwa. 

Pomimo że orzekane sankcje były 
dość łagodne – tylko w 2% przypadków 
sądy uniewinniały oskarżonych. 

Mając na względzie te niezbyt opty-
mistyczne dane, warto rozważyć ewen-
tualne sposoby ograniczenia ryzyka po-
ciągnięcia do odpowiedzialności karnej 
skarbowej. W tym celu pomocne mogą 
okazać się kompleksowe procedury za-
rządzania ryzykiem podatkowym, które 
uporządkują i usprawnią wypełnianie 
obowiązków podatkowych.

Takie procedury są dostosowane do 
potrzeb i struktury wewnętrznej organi-
zacji podmiotu gospodarczego i zawie-
rają w szczególności:

›  wskazanie osób odpowiedzial-
nych za realizację polityki 
podatkowej lub jej poszczególne 
elementy (poprzez precyzyjne 
określenie obowiązków i od-
powiedzialności osób zatrud-
nionych na poszczególnych 
stanowiskach),

›  określenie właściwej komunikacji 
pomiędzy działem finansowym 
i innymi działami oraz zapewnie-
nie spójności obiegu informacji 
w firmie,

›  wyznaczenie sposobów kon-
troli podejmowanych decyzji 
podatkowych.

Dzięki jasno zdefiniowanym zakre-
som odpowiedzialności / wskazaniu 
osób odpowiedzialnych za realizację 
polityki podatkowej, zmniejsza się ryzy-
ko pociągnięcia do odpowiedzialności 
karnej skarbowej osób, które zarządzają 

AŻ W ��% PRZYPAD-
KÓW SĄD ORZEKAŁ  

O WINIE OSKARŻONYCH 
(W TYM ��% WYROKÓW 
SKAZUJĄCYCH (...), ��% 
ZEZWALAJĄCYCH NA DPO 
I TYLKO �% WARUNKOWO 
UMARZAJĄCYCH POSTĘ-
POWANIE).

Program zakłada też sukcesywne 
zwiększanie kontroli w odniesieniu do 
przestępczości VAT i akcyzowej (o 2% 
rocznie ) oraz zwiększenie liczby osób 
skazanych prawomocnymi wyroka-
mi w stosunku do wniesionych aktów 

oskarżenia w obrębie roku kalendarzo-
wego, w szczególności z powodu uchy-
lania się od opodatkowania, firmanc-
twa i złożenia nieprawdziwej deklaracji 
podatkowej.

Mimo że program ma raczej charak-
ter wytycznych, bardzo dobitnie oddaje 
kluczowe problemy i zamierzoną inten-
syfikację walki z przestępczością gospo-
darczą - w tym podatkową – w Polsce. 
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podmiotem gospodarczym. Uważamy, 
że z pespektywy tych osób, wdrożenie 
tego rodzaju procedury jest jednym 
z nielicznych działań, które może re-
alnie wpłynąć na zmniejszenie ryzyka 
osobistej odpowiedzialności za błędy 
popełnione przez reprezentowany przez 
nich podmiot. 

Oczywistością wydaje się konsta-
tacja, że w przypadku wszczęcia kon-
troli podatkowej, ważne jest umiejętne 
prowadzenie sporu z organami. Po-
datnik powinien wykazać się aktywno-
ścią w celu właściwego uzasadnienia 

kwestionowanych zdarzeń mających 
wpływ na wysokość podatku. Brak 
stwierdzenia przez organ błędów po 
stronie podatnika w praktyce oznacza, że 
nie będziemy mieli do czynienia z kwe-
stią odpowiedzialności karnej skarbowej.   

Jeśli dochodzi do wszczęcia postę-
powania karnego skarbowego kluczowe 
staje się odpowiednie budowanie linii 
obrony oskarżonego. W szczególności, 
może być ona oparta na wdrożonej pro-
cedurze zarządzania ryzykiem podatko-
wym. Jeśli procedura szczegółowo okre-
śla obowiązki i odpowiedzialność osób 

zajmujących się sprawami finansowymi 
podmiotu gospodarczego – organy oraz 
sąd muszą ją przeanalizować i uwzględ-
nić przy wydawaniu orzeczenia. Ponad-
to, warto zagwarantować sobie wsparcie 
profesjonalisty, który posiada specja-
listyczną wiedzę zarówno  z zakresu 
postępowania karnego skarbowego, jak 
i materii podatkowej, która leży u źródła 
sprawy. 

Warto wspomnieć, że obok adwo-
katów, od 1 lipca 2015 r. obrońcami 
w postępowaniach karnych skarbowych 
mogą być też radcowie prawni.

METODOLOGIA

W roku 2015 Crido Ta-
xand zwróciło się do 
Prezesów wybranych 
SR i SO o udostępnie-

nie informacji publicznej o orzeczeniach 
dotyczących odpowiedzialności karnej 
skarbowej członków zarządu, prezesów 
zarządu, członków rad nadzorczych oraz 
innych osób odpowiedzialnych za sprawy 
gospodarcze podmiotu (w szczególności 
na podstawie art. 9 § 3 k.k.s.). 

Zebrane dane dotyczyły okre-
su od 1 stycznia 2014 r. do 1 kwietnia 
2015 r. (łącznie 489 orzeczeń). Na po-
trzeby statystyczne, w przypadku spraw 
złożonych podmiotowo (gdy orzeczenie 
obejmowała więcej niż jednego spraw-
cę) lub przedmiotowo (gdy orzeczenie 
obejmowało więcej niż jeden czyn za-
broniony), w statystykach zostały ujęte 
poszczególne czyny stanowiące wykro-
czenie lub przestępstwo skarbowe. 

W celu opracowania danych staty-
stycznych do części nr IX raportu „Naj-
częściej stawiane zarzuty” obliczono 
proporcję w jakiej dany zarzut występo-
wał względem ogólnej puli wszystkich 
postawionych zarzutów (782 zarzuty).

Orzeczenia zostały przesłane w for-
mie zanonimizowanej. W przypadku, 
w którym anonimizacja uniemożliwiała 
określenie poszczególnych danych (np. 
funkcji oskarżonego we władzach pod-
miotu, formy prawnej przedsiębiorstwa, 
itp.) czyn nie był uwzględniany w opra-
cowanej statystyce. 

Jest to pierwsza, tak kompleksowa 
analiza problematyki odpowiedzialno-
ści karnej skarbowej osób zajmujących 
się sprawami finansowymi podmiotów 
gospodarczych dokonana na podsta-
wie aktualnego orzecznictwa sądów 
powszechnych.

JEST TO PIERWSZA, 
TAK KOMPLEKSOWA 

ANALIZA PROBLEMATYKI 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 
KARNEJ SKARBOWEJ OSÓB 
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRA-
WAMI FINANSOWYMI 
PODMIOTÓW GOSPODAR-
CZYCH DOKONANA NA 
PODSTAWIE AKTUALNEGO 
ORZECZNICTWA SĄDÓW 
POWSZECHNYCH.
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Partner, Crido Taxand 
andrzej.puncewicz@taxand.pl | +48 22 324 5949

–  Partner odpowiedzialny za Zespół Postępowań Podatkowych 
i Sądowych Crido Taxand.

–  Wielokrotnie występował w imieniu klientów przed sądami 
i organami podatkowymi.

–  Posiada wieloletnie doświadczenie w postępowaniach 
podatkowych i sądowych.

–  Absolwent  SGH oraz Wydziału Prawa i Administracji UW, 
ukończył z wyróżnieniem Executive MBA Uniwersytetu 
w Chicago (University of Chicago Booth School of Business). 

–  Prezes Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Podatkowego (IFA). 

Amelia Górniak
DORADCA PODATKOWY, ADWOKAT
Manager, Crido Taxand
amelia.gorniak@taxand.pl | +48 22 324 5998

–  Specjalizuje się w reprezentowaniu podmiotów przed organami 
podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, 
Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami powszechnymi 
oraz TSUE. 

–  Posiada doświadczenie zarówno w sprawach z zakresu prawa 
podatkowego, administracyjnego, budowlanego, jak i karnego 
oraz karnego skarbowego. 

–  Doradza oraz reprezentuje klientów w trakcie kontroli 
podatkowych, postępowań podatkowych oraz postępowań 
o stwierdzenie i zwrot nadpłaty. 

Magdalena Skop
APLIKANT RADCOWSKI
Senior Consultant, Crido Taxand
magdalena.skop@taxand.pl | +48 22 324 5953

–  Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań podatkowych, 
sądowych i sądowo-administracyjnych.

–  Doradza oraz reprezentuje klientów w trakcie kontroli 
podatkowych, postępowań podatkowych oraz postępowań 
o stwierdzenie i zwrot nadpłaty.

–  Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu prawa 
karnego-skarbowego.

–  Absolwentka prawa na UMCS w Lublinie. 

Crido Taxand Sp. z o.o. oświadcza, że 
treść raportu ma charakter informa-
cyjny i nie stanowi porady profesjonal-
nej ani opinii, która jest przekazywana 
klientom w oparciu o indywidualną oce-
nę ich sytuacji i potrzeb. Crido Taxand 

Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowie-
dzialności za skutki prawne zachowania 
opartego na niniejszym Informatorze 
podjętego bez konsultacji z Crido Tax-
and Sp. z o.o.

Daria Prygiel
APLIKANT RADCOWSKI
Consultant, Crido Taxand
daria.prygiel@taxand.pl | +48 22 324 5702

–  Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań podatkowych, 
kontroli podatkowych oraz postępowań przed sądami 
administracyjnymi w sprawach podatkowych.

–  Doradza oraz reprezentuje klientów w trakcie kontroli 
podatkowych, postępowań podatkowych oraz postępowań 
o stwierdzenie i zwrot nadpłaty.

–  Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu prawa 
karnego-skarbowego.

–  Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW  
oraz Uniwersytetu Masaryka w Brnie.
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CRIDO TAXAND

Crido Taxand jest pierwszą na polskim 
rynku firmą konsultingową, która nie 
łączy usług doradczych i audytorskich, 
działającą w międzynarodowej sieci. 
Firma powstała w 2005 roku. Od po-
czątku swojej działalności należy do 
międzynarodowej sieci podatkowej 
Taxand, która liczy 2000 doradców 

podatkowych i 500 partnerów w 46 kra-
jach. 150-osobowy zespół Crido Taxand 
w Polsce doradza klientom w obszarze 
podatków, pozyskiwania finansowania, 
szczególnie z funduszy UE, prawa (Cri-
do Legal) i strategii biznesowych (Cri-
do Business Consulting). Zarówno fir-
ma, jak i jej eksperci zajmują najwyższe 

pozycje w rankingach podatkowych 
i jako doradcy w pozyskiwaniu fundu-
szy unijnych. 

Więcej informacji na: taxand.pl 
i taxand.com. 

RYS. 9. Taxand na świecie.

O ZESPOLE POSTĘPOWAŃ 
PODATKOWYCH 
I SĄDOWYCH CRIDO 
TAXAND

Zespół Postępowań Podatkowych i Są-
dowych Crido Taxand, który jest częścią 
blisko 60-osobowego Działu Doradztwa 
Podatkowego to 10 doświadczonych 
doradców, którzy wspierają klientów 
podczas kontroli podatkowych i skarbo-
wych oraz podczas sporów z organami 
podatkowymi, w tym także w związ-
ku ze sprawami karnymi skarbowy-
mi. Doświadczenie zespołu obejmuje 

reprezentowanie klientów w wielu zło-
żonych postępowaniach spornych i nad-
płatowych, o łącznej wartości sięgającej 
kilkuset milionów PLN, w tym w spra-
wach dotyczących cen transferowych 
oraz związanych z tzw. karuzelą VAT. 
Zespołem kieruje Andrzej Puncewicz, 
partner w Crido Taxand.

W sytuacjach, w których wymaga 
tego charakter sprawy, Crido Taxand 

współpracuje ściśle z doświadczony-
mi prawnikami (adwokatami i radca-
mi prawnymi) z Crido Legal, którzy 
reprezentują klientów przed sądami 
powszechnymi w postępowaniach cy-
wilnych i karnych (w tym karnych 
skarbowych).
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1.  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 186, ze zm.)

2.  Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2016 – główne 
założenia

3.  Informacje o wynikach kontroli, Przestrzeganie praw podatników 
przez wybrane Urzędy Skarbowe i Izby Skarbowe, Najwyższa Izba 
Kontroli, Warszawa 2014 r. 

4.  Informacja o wynikach kontroli postępowań urzędów skarbowych 
i urzędów kontroli skarbowej w sprawach o wykroczenia i prze-
stępstwa skarbowe, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2012 r.

5.  Uchwała nr 181 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. 
w sprawie „Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczo-
ści gospodarczej na lata 2015 – 2020”, Monitor Polski Dziennik 
Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 1069

6.  Główny Urząd Statystyczny, Zmiany strukturalne grup podmio-
tów gospodarki narodowej w rejestrze REGON 2014 r., Warsza-
wa 2015.

7.  Orzecznictwo wybranych sądów rejonowych oraz sądów okręgo-
wych za okres 1 stycznia 2014 r. do 1 kwietnia 2015 r.:

– SO w Bydgoszczy, 
– SO w Gliwicach, 
– SO w Gorzowie Wielkopolskim, 
– SO w Koszalinie, 
– SO w Łodzi, 
– SO w Olsztynie, 
– SO w Opolu, 
– SO w Płocku, 
– SO w Radomiu, 
– SO w Rzeszowie, 
– SO w Szczecinie, 
– SO w Tarnowie, 
– SO w Toruniu, 
– SO Warszawa-Praga w Warszawie, 
– SO we Włocławku, 
– SR w Bełchatowie, 
– SR w Białej Podlasce, 
– SR w Bielsko Białej, 
– SR w Bytomiu, 
– SR w Chełmie, 

– SR w Chorzowie, 
– SR w Częstochowie, 
– SR w Elblągu, 
– SR Gdańsk-Południe w Gdańsku, 
– SR Gdańsk-Północ w Gdańsku, 
– SR w Gdyni, 
– SR w Gnieźnie, 
– SR w Jeleniej Górze, 
– SR Katowice – Wschód w Katowicach, 
– SR dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, 
– SR dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie, 
– SR dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, 
– SR dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, 
– SR dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, 
– SR w Olsztynie, 
– SR w Opolu, 
– SR w Płocku, 
– SR Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, 
– SR w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
– SR w Przemyślu, 
– SR w Radomiu, 
– SR w Słupsku, 
– SR w Sosnowcu, 
– SR w Szczecinie, 
– SR Szczecin - Centrum w Szczecinie, 
– SR w Tychach, 
– SR w Bydgoszczy, 
– SR w Rzeszowie, 
– SR w Toruniu, 
– SR w Wałbrzychu, 
– SR dla Warszawy-Mokotowa, 
– SR dla Warszawy-Śródmieścia, 
– SR dla Warszawy-Woli, 
– SR dla Warszawy-Żoliborza, 
– SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, 
– SR we Włocławku, 
– SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, 
– SR dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, 
– SR w Zielonej Górze.

LISTA UŻYWANYCH 
SKRÓTÓW

ŹRÓDŁA

CIT – Podatek dochodowy od osób prawnych
DPO – dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
GUS – Główny Urząd Statystyczny
k.k.s. – kodeks karny skarbowy
KRK – Krajowy Rejestr Karny
k.s.h. – kodeks spółek handlowych
MF – Ministerstwo Finansów
NIK – Najwyższa Izba Kontroli

PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
SO – sąd okręgowy
SP – Skarb Państwa
SR – sąd rejonowy
UKS – Urząd Kontroli Skarbowej
US – Urząd Skarbowy
VAT – podatek od towarów i usług





CZŁONKOWIE ZARZĄDU NA CELOWNIKU 
ORGANÓW SKARBOWYCH

Co trzecia kontrola prowadzona przez organy skarbowe kończy się wszczęciem postępowania karnego skarbowego 
– wynika z raportu NIK z 2015 r.! Co się dzieje dalej?

RAPORT CRIDO TAXAND I CRIDO LEGAL

95% orzeczeń sądów I instancji uznaje winę 
sprawcy, z czego 65% winnych zostaje skazanych.

Najczęściej pociągani do odpowiedzialności 
karnej skarbowej są prezesi zarządu...

Najczęściej odpowiedzialność karna skarbowa
wynika z naruszenia przepisów PIT.

 ...i osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe  
w Sp. z o. o.

Wejdź na podatkiwbiznesie.pl i pobierz pełną wersję raportu
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