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2) w art. 36 po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. Jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, sąd 

może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w przypadku, gdy sprawca w terminie złożył informacje o schema-

cie podatkowym, a uszczuplona należność publicznoprawna wynika bezpośrednio z zastosowania tego schematu po-

datkowego.”; 

3) w art. 53 w § 30 po wyrazach „ „zwrot podatku”,” dodaje się wyrazy „ „schemat podatkowy”, „schemat podatkowy 

standaryzowany”, „NSP”,”; 

4) po art. 56b dodaje się art. 56c i art. 56d w brzmieniu: 

„Art. 56c. § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie składa właściwemu organowi podatkowemu oświadczenia, 

o którym mowa w art. 23y ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

w art. 11m ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1036, z późn. zm.
14)

), albo składa to oświadczenie po terminie lub poświadcza w nim informacje niezgodne ze 

stanem rzeczywistym, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za 

wykroczenie skarbowe. 

Art. 56d. § 1. Kto podaje nieprawdę lub zataja prawdę składając: 

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 41 ust. 15, 21 lub 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych lub w art. 26 ust. 1ab, 7a lub 7g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo-

wym od osób prawnych, 

2) oświadczenie co do zgodności z prawdą faktów przedstawionych we wniosku o zwrot podatku, o którym mowa 

w rozdziale 7b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w rozdziale 6a 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub we wniosku o wydanie opinii 

o stosowaniu zwolnienia, o którym mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo-

wym od osób prawnych, oraz co do zgodności z oryginałem dokumentacji załączonej do tych wniosków, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za 

wykroczenie skarbowe.”; 

5) po art. 80d dodaje się art. 80e i art. 80f w brzmieniu: 

„Art. 80e. § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie składa Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji 

o cenach transferowych, o której mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych oraz w art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 

albo składa tę informację po terminie lub składa nieprawdziwą informację, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za 

wykroczenie skarbowe. 

Art. 80f. § 1. Kto wbrew obowiązkowi: 

1) nie przekazuje właściwemu organowi informacji o schemacie podatkowym albo przekazuje informacje po ter-

minie, 

2) nie przekazuje właściwemu organowi danych dotyczących podmiotów, którym udostępniono standaryzowany 

schemat podatkowy, albo przekazuje je po terminie, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie składa informacji, o której mowa w art. 86j § 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 

                                                           
14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1162, 1291, 1629, 1669, 1693, 2073, 

2159 i 2193. 


