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§ 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego i jego podział

Prawo karne skarbowe jest szczególną dziedziną prawa karnego, wyod-
rębnioną ze względu na przedmiot ochrony, którym jest interes finansowy 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, a od chwili wejścia 
Polski do Unii Europejskiej – także UE. Ta specjalistyczna dziedzina kar-
nistyki obejmuje aktualnie cztery kategorie rodzajowe przestępstw i wy-
kroczeń skarbowych:
1) przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podat-

kowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji;
2) przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym 

oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami;
3) przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowe-

mu;
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4) przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier ha-
zardowych.

Pod względem charakteru odpowiedzialności prawo karne skarbowe na-
wiązuje do powszechnego prawa karnego. Respektuje podstawowe zasady 
i współczesne standardy powszechnego prawa karnego. Ma jednak swo-
je wyraźnie zaznaczone odrębności wynikające ze wspomnianego przed-
miotu ochrony i charakteru przestępstw i wykroczeń skarbowych, które 
powiązane są ściśle z prawem podatkowym, celnym, dewizowym oraz re-
glamentacją prawną w zakresie gier hazardowych. Prawo karne skarbowe 
zabezpiecza przy użyciu środków represji karnej respektowanie norm tych 
dziedzin prawa, mając wobec nich charakter subsydiarny.

Podstawowy akt normatywny w dziedzinie prawa karnego skarbowe-
go ma od 1999 r. rangę kodeksu – jest to ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks 
karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.). Akt prawny 
noszący nazwę „kodeks” zazwyczaj odnoszony jest do określonej, samo-
dzielnej gałęzi prawa. Czy zatem prawo karne skarbowe jest odrębną ga-
łęzią prawa? Trudno na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, w sposób 
niebudzący wątpliwości, teoria prawa nie wypracowała bowiem dostatecz-
nie jednolitych i precyzyjnych kryteriów gałęziowego podziału w obrębie 
systemu prawa. Można to usprawiedliwić tym, że nie jest to zadanie łatwe, 
gdyż stosunki społeczne będące przedmiotem regulacji prawnych są za-
nadto zróżnicowane i rozległe, aby można je było łatwo zamknąć w ramy 
zakreślone dla poszczególnych gałęzi prawa. Zawsze więc pozostaną ob-
szary sporne, „tereny niczyje” czy też obszary regulacji, co do których nie 
bardzo wiadomo, czy tworzą nową gałąź prawa, czy też należą do już ist-
niejących.

Nie sposób jednak nie zauważyć, że prawo karne skarbowe już od daw-
na uznawane jest za swoistą gałąź prawa. Obecnie wykazuje, przynajmniej 
w zakresie prawa materialnego, daleko posuniętą autonomię wobec po-
wszechnego prawa karnego (Nb. 10–12), posiada swoją własną komplek-
sową kodyfikację zawartą w Kodeksie karnym skarbowym, co stanowi 
– jak się wydaje – dość istotne argumenty za uznaniem, że mamy do czy-
nienia z odrębną gałęzią prawa karnego.

Spośród dwóch określeń zawartych w nazwie naszej dyscypliny, tj. przy-
miotników: „karne” i „skarbowe”, pierwsze jest bezdyskusyjne. Technika 
legislacyjna, terminologia karnistyczna, charakter odpowiedzialności oraz 
system środków penalnych ewidentnie wskazuje, że jest to dziedzina kar-
nistyki. Drugie zaś określenie: „skarbowe” jest zdaniem niektórych auto-
rów reliktem dawnego, jeszcze międzywojennego stanu prawnego i nazwa 
ta powinna zostać zastąpiona nazwą: „prawo karne finansowe”. Byłaby 
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ona wyrazem tendencji do szerokiego pojmowania tej dyscypliny. Wska-
zuje się bowiem, że nie powinno się stawiać znaku równości pomiędzy na-
zwą podstawowego aktu normatywnego, mającego charakter kodeksu z tej 
dyscypliny a nazwą samej dyscypliny, gdyż sam ten akt, pomimo że pod-
stawowy, nie obejmuje jednak zbioru wszystkich norm prawnych służą-
cych ochronie charakterystycznego dla tej dziedziny przedmiotu ochrony. 
Według autorów proponujących zmianę nazwy z „prawa karnego skarbo-
wego” na „prawo karne finansowe” przestępstwem „finansowym” byłoby 
każde naruszenie normy prawnofinansowej, w wyniku którego następuje 
bezpośrednie lub pośrednie uszczuplenie bądź też zagrożenie uszczuplenia 
majątku Skarbu Państwa.

Ustosunkowując się do tych poglądów, autor niniejszego opracowania 
opowiada się jednak za utrzymaniem nazwy „prawo karne skarbowe”. Po-
wody są przynajmniej trzy.

Po pierwsze, w tradycji polskiego piśmiennictwa prawniczego określe-
nie finansów publicznych znalazło swój odpowiednik w pojęciu „skarbo-
wości”, stąd też zespół norm regulujących działalność państwa w tej dzie-
dzinie nosił nazwę prawa skarbowego. Nazwa „prawo karne skarbowe” 
wyraźnie wskazuje na powiązanie czynów zabronionych z tą sferą. Tym 
samym, nazwa ta charakteryzuje „pokrzywdzonego”, którym jest zasadni-
czo organ „skarbowy”, aczkolwiek formalnie rzecz biorąc, przepis art. 113 
§ 2 KKS wyłącza stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karne-
go dotyczących pokrzywdzonego, a przepis art. 120 KKS, wymieniając 
strony postępowania karnego skarbowego, pomija pokrzywdzonego (co 
uzasadnione jest tym, że nie ma sprzeczności interesów pokrzywdzonego 
i oskarżyciela).

Po drugie, nazwa „przestępstwo finansowe” sugeruje związek z funk-
cjonowaniem rynku kapitałowo-inwestycyjnego. Tymczasem tu chodzi 
o szczególną kategorię zjawisk finansowych, jakimi są należności publicz-
noprawne, takie jak podatki czy cła. Mają one charakter redystrybucyjny, 
tzn. ruchowi pieniądza nie towarzyszy wzajemne świadczenie, tak jak np. 
przy transakcjach kupna-sprzedaży. Nie ma też wolności wyboru i równo-
rzędności partnerów, tak jak w innych stosunkach z zakresu obrotu finan-
sowego. Tu nie chodzi zatem o funkcjonowanie rynku kapitałowo-inwe-
stycyjnego, ale o gromadzenie i podział środków pieniężnych przez organy 
władzy publicznej w związku z wykonywaniem jej funkcji.

Po trzecie wreszcie, operując nazwą „prawo karne finansowe”, możemy 
mieć kłopoty z wytyczeniem granicy pomiędzy tą dziedziną a powszech-
nym prawem karnym. Traci ona wówczas swoją odrębność, odrębne zasa-
dy odpowiedzialności nie istnieją bowiem poza kompleksową kodyfika-
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cją karnoskarbową, a to ze względu na to, że ma ona charakter zamknięty, 
tzn. nie przewiduje możliwości swego zastosowania do jakichkolwiek ist-
niejących poza nią przepisów karnych, nawet gdyby miały one ewident-
nie „skarbowy” charakter. Przepis art. 53 § 1 zd. 2 KKS wyraźnie stano-
wi, że określenie czynu zabronionego jako przestępstwa skarbowego lub 
wykroczenia skarbowego może nastąpić tylko w tym Kodeksie. Inaczej 
mówiąc, żadne inne ustawy karne poza Kodeksem karnym skarbowym 
nie mogą określać przestępstw ani wykroczeń skarbowych. Zatem swoiste 
dla tej dyscypliny konstrukcje, zasady odpowiedzialności oraz procedu-
ry funkcjonują tylko w obrębie kodyfikacji karnoskarbowej i odnoszą się 
do czynów zwanych przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi. Jeżeli 
stoi się na stanowisku, że poza kodyfikacją karnoskarbową istnieje dalsza 
część „prawa karnego finansowego”, to ta część jest już w istocie przyna-
leżna do powszechnego prawa karnego, dlatego że w myśl art. 116 ustawy 
z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) ma do niej 
zastosowanie część ogólna Kodeksu karnego, chyba że jakaś ustawa prze-
widująca odpowiedzialność karną wyraźnie wyłącza zastosowanie Kodek-
su karnego.

W ramach prawa karnego skarbowego, podobnie jak w powszechnym 
prawie karnym, można wyodrębnić prawo materialne, procesowe oraz 
wykonawcze. Pierwsze określa kategorie przestępstw i wykroczeń skar-
bowych, zasady odpowiedzialności i karania, drugie reguluje postępowa-
nie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, wreszcie trze-
cie – wykonywanie prawomocnych orzeczeń. Należy przy tym zaznaczyć, 
że w wypadku niektórych instytucji prawa karnego skarbowego ich jed-
noznaczne przyporządkowanie do prawa materialnego, procesowego lub 
wykonawczego nie jest łatwe, czego przykładem może być dobrowolne 
poddanie się odpowiedzialności – instytucja znajdująca swoją regulację 
prawną zarówno w części materialnej, jak i procesowej Kodeksu karne-
go skarbowego.

Materialne prawo karne skarbowe dzieli się na część: ogólną i szcze-
gólną. W części ogólnej zawarte są zasady odpowiedzialności za przestęp-
stwa i wykroczenia skarbowe oraz struktura i zasady stosowania środków 
reakcji karnej skarbowej. Część szczególna obejmuje cztery rozdziały od-
powiadające czterem rodzajom przestępstw i wykroczeń skarbowych: po-
datkowy, celny, dewizowy oraz w zakresie gier hazardowych.
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§ 2. Cechy charakterystyczne prawa karnego skarbowego

I. Przedmiot ochrony

Ogólna charakterystyka prawa karnego skarbowego powinna rozpoczy-
nać się od wskazania na jego specyficzny przedmiot ochrony, gdyż to on 
w istocie decyduje o jego odrębnościach w stosunku do powszechnego pra-
wa karnego. Jak już wspomniano, prawo karne skarbowe chroni interes fi-
nansowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz UE. Jest 
to zatem przedmiot ochrony o charakterze ekonomicznym, a zarazem po-
nadindywidualnym. Wpływa to na postrzeganie przestępstw i wykroczeń 
skarbowych w oczach opinii społecznej jako przestępstw (i wykroczeń) „bez 
ofiar”, ponieważ „pokrzywdzony” jawi się jako organizacja anonimowa. Ten 
przedmiot ochrony nie ma mocnych etyczno-moralnych korzeni. Nie ma ich 
bowiem prawo daninowe, regulujące zasady uiszczania różnego rodzaju da-
nin publicznych, ani prawo dewizowe czy administracyjnoprawne w swej 
istocie regulacje dotyczące gier hazardowych. Dlatego też naruszenia tych 
regulacji wypełniające znamiona przestępstw i wykroczeń skarbowych spo-
tykają się ze zgoła innym społecznym odbiorem niż zachowania godzące 
w podstawowe dobra chronione przez powszechne prawo karne, jak choćby 
życie i zdrowie czy wolność. Funkcjonuje opinia, że przestępczość skarbowa 
ma charakter raczej administracyjny niż kryminalny i obejmuje w zasadzie 
czyny drobne. Ta opinia w pewnej części jest prawdziwa (np. w odniesie-
niu do licznych w prawie karnym skarbowym czynów o czysto formalnym 
charakterze, niepowodujących żadnych skutków finansowych), trzeba jed-
nak również zauważyć, że pewne czyny skarbowe, takie jak oszustwa, wy-
łudzenia finansowe na szkodę Skarbu Państwa czy fałszerstwa stanowią 
w swej istocie odmiany ich klasycznych pierwowzorów występujących 
w powszechnym prawie karnym. Mają więc element „kryminalny” i mogą 
niekiedy poważnie zagrażać interesom finansowym państwa czy samorządu 
terytorialnego. Nie zmienia to faktu, że przestępczość skarbowa spotyka się 
z mniejszym społecznym potępieniem niż ta stricte „kryminalna”.

Ogólne pojęcie „interesu finansowego” Skarbu Państwa, jednostek sa-
morządu terytorialnego czy UE jest dość enigmatyczne i w istocie stanowi 
pewną zbiorczą klauzulę obejmującą zróżnicowane dobra i interesy zwią-
zane z funkcjonowaniem i egzekwowaniem różnych danin publicznych, 
z obrotem dewizowym oraz z działalnością w zakresie gier hazardowych. 
Poszczególne cztery grupy rodzajowe przestępstw i wykroczeń skarbo-
wych (podatkowe, celne, dewizowe i hazardowe) cechuje w związku z tym 
dość daleko posunięta odrębność.
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II. Autonomia

Kolejną charakterystyczną cechą materialnego prawa karnego skarbo-
wego jest jego autonomia wobec powszechnego prawa karnego. Chodzi 
o autonomię w dwóch powiązanych ze sobą aspektach: po pierwsze, mó-
wimy o autonomii karnoskarbowej regulacji normatywnej względem re-
gulacji normatywnej powszechnego prawa karnego, po drugie – o auto-
nomii pojęć „przestępstwa skarbowego” oraz „wykroczenia skarbowego” 
względem pojęć „przestępstwa” oraz „wykroczenia” występujących w po-
wszechnym prawie karnym. 

Autonomia karnoskarbowej regulacji normatywnej wyraża się w zaka-
zie recepcji przepisów Kodeksu karnego i ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks 
wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 482 ze zm.) z pewnymi tylko, 
wyraźnie określonymi wyjątkami. Zasadniczo art. 20 § 1 KKS zabrania 
zastosowania do przestępstw skarbowych przepisów części ogólnej Ko-
deksu karnego oraz przepisów ogólnych zawartych w części wojskowej 
tego Kodeksu. Podobnie art. 46 KKS zakazuje stosowania do wykroczeń 
skarbowych przepisów części ogólnej Kodeksu wykroczeń. Zakaz recep-
cji z powszechnego prawa karnego doznaje nielicznych wyjątków poprzez 
określenie w art. 20 § 2 KKS skromnego katalogu przepisów Kodeksu 
karnego, które mają być stosowane odpowiednio do przestępstw skarbo-
wych. Odnośnie wykroczeń skarbowych przewidziany w art. 46 KKS za-
kaz recepcji przepisów części ogólnej Kodeksu wykroczeń ma charakter 
bezwzględny. 

Tak więc recepcja przepisów z powszechnego prawa karnego jest przez 
obecny Kodeks karny skarbowy ograniczona do minimum.

Za autonomią karnoskarbowej regulacji normatywnej idzie autonomia 
pojęć „przestępstwa skarbowego” i „wykroczenia skarbowego” względem 
pojęć „przestępstwa” i „wykroczenia” funkcjonujących w powszechnym 
prawie karnym. Jest to wbrew temu, co zdaje się sugerować gramatyczna 
relacja pojęć przestępstwa skarbowego czy wykroczenia skarbowego (za-
wierających rzeczownik z przymiotnikiem) w stosunku do ogólniejszych 
pojęć przestępstwa czy wykroczenia (ten sam rzeczownik bez przymiot-
nika). Ta gramatyczna relacja (genus proximus plus differentia specifica) 
wskazuje na stosunek podrzędności, w jakim zbiór desygnatów pojęcia 
przestępstwa skarbowego czy wykroczenia skarbowego pozostaje wobec 
zbioru desygnatów pojęć przestępstwa czy wykroczenia. Jednak z prze-
pisów wprowadzających Kodeks karny skarbowy (art. 4 § 6 pkt 1–8 oraz 
art. 4 § 7 pkt 1–3 ustawy z 10.9.1999 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks 
karny skarbowy, Dz.U. Nr 83, poz. 931 ze zm.), jak i z niektórych przepi-
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sów Kodeksu karnego (np. art. 258 § 1 KK), jednoznacznie literalnie wy-
nika, że gdziekolwiek w przepisach prawa używa się określeń: „przestęp-
stwo” lub „wykroczenie” bez bliższego dopełnienia, tam nie ma podstaw, 
aby bez wyraźnego wskazania ustawodawcy rozciągać te pojęcia także na 
przestępstwa skarbowe czy wykroczenia skarbowe. Wbrew zatem temu, 
co sugeruje gramatyka, pojęcie „przestępstwo” nie obejmuje przestępstwa 
skarbowego, podobnie jak pojęcie „wykroczenie” nie obejmuje wykrocze-
nia skarbowego. Potwierdzenie tego można znaleźć w uchwale pełnego 
składu Izby Karnej Sądu Najwyższego z 4.4.2005 r. (I KZP 7/05, OSNK 
2005, Nr 4, poz. 44), według której obecny Kodeks karny skarbowy wy-
raża pełną autonomię prawa karnego skarbowego, co dotyczy także auto-
nomii i odrębności pojęcia przestępstwa względem pojęcia przestępstwa 
skarbowego, co odpowiednio dotyczy też wykroczeń. Sąd Najwyższy jed-
noznacznie stwierdza, że pojęcie przestępstwa nie obejmuje przestępstwa 
skarbowego. W uzasadnieniu tej uchwały SN podkreślił, że obecnie pra-
wo karne skarbowe stanowi w pełni autonomiczną dziedzinę prawa kar-
nego, która nie tylko ma wyłączność na stanowienie czynów skarbowych, 
ale w której odpowiedzialność za nie opiera się na odrębnie ujętych, choć 
podobnych jak w prawie karnym powszechnym, ale nie tych samych za-
sadach.

III. Subsydiarność wobec prawa finansowego

Subsydiarność prawa karnego skarbowego względem prawa finanso-
wego (a konkretnie względem prawa podatkowego, celnego, dewizowego 
oraz regulacji w zakresie hazardu) polega na tym, że przepisy prawa kar-
nego skarbowego chronią i zabezpieczają za pomocą sankcji karnych re-
spektowanie norm finansowoprawnych w takim zakresie, w jakim samo 
prawo finansowe nie dysponuje wystarczającymi sankcjami w celu przy-
muszenia do przestrzegania własnych norm.

W doktrynie prawa karnego wyróżnia się obecnie dwa rodzaje norm: 
sankcjonowaną i sankcjonującą. Norma sankcjonowana nakazuje lub za-
kazuje określonego zachowania, czyli decyduje o jego bezprawności. Na-
tomiast norma sankcjonująca przewiduje konsekwencje naruszenia nor-
my sankcjonowanej, czyli decyduje o karalności określonego zachowania.

Przepisy prawa karnego skarbowego zawierają zasadniczo normy sank-
cjonujące, normy sankcjonowane bowiem zawarte są w prawie finanso-
wym. Te prawnofinansowe normy sankcjonowane mają charakter pier-
wotny w stosunku do wtórnych i subsydiarnych względem nich norm 
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sankcjonujących zawartych w prawie karnym skarbowym. Normy prawa 
finansowego obowiązują niezależnie od treści przepisów karnych skarbo-
wych. Te ostatnie przewidują karalność naruszenia norm finansowopraw-
nych.

Przepisy części szczególnej materialnego prawa karnego skarbowego 
praktycznie mogą obowiązywać tylko wówczas i tylko w takim zakre-
sie, w jakim obowiązują konkretne nakazy czy zakazy finansowoprawne. 
Jeżeli nastąpi np. uchylenie jakiegoś przepisu finansowego wyrażające-
go pewien zakaz lub nakaz zaopatrzony sankcją karną na mocy przepisu 
karnego skarbowego, wówczas karnoskarbowa norma sankcjonująca staje 
się bezprzedmiotowa. Nie wszystkie oczywiście naruszenia norm prawa 
finansowego są karalne. Niektóre w ogóle pozbawione są sankcji (lex im-
perfecta), za inne zaś grożą jedynie sankcje prawa finansowego. Jedynie za 
najpoważniejsze (w ocenie ustawodawcy) grożą sankcje karnoskarbowe.

IV. Blankietowa technika legislacyjna

Powiązania prawa karnego skarbowego z prawem finansowym znajdu-
ją swoje odzwierciedlenie w specyficznej technice legislacyjnej stosowa-
nej w części szczególnej materialnego prawa karnego skarbowego. Jest to 
technika tzw. blankietowej budowy przepisów.

Pojęcie przepisów „blankietowych” odnoszone jest najogólniej do prze-
pisów, które określając zagrożenie karne, odsyłają jednocześnie w zakresie 
opisu czynu do innych źródeł prawa. Ustawowy opis czynu zabronionego 
polega na zakazie naruszenia jakiejś normy nieprawnokarnej.

W blankietowych przepisach karnych skarbowych występuje odesłanie 
poza Kodeks karny skarbowy, do przepisów prawa finansowego, które do-
pełniają ustawowe opisy czynów zabronionych. Bez tego dopełnienia opi-
sy czynów zabronionych są niekompletne.

Sposób odesłania do prawa finansowego jest różny. Niekiedy przepis 
karnoskarbowy wskazuje konkretny akt prawa finansowego, do którego 
odsyła i który wypełnia jego „blankiet”. Przykładem może być przepis 
art. 80 § 2 KKS, który brzmi: „Płatnik, podmiot, o którym mowa w art. 41 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
niepełniący funkcji płatnika lub pośredni odbiorca, który wbrew obowiąz-
kowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wy-
maganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa w art. 42 
ust. 2 pkt 2 lub art. 42c ust. 1 powołanej ustawy, podlega karze grzywny 
do 180 stawek dziennych”.
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W innych przypadkach odesłanie jest bardziej enigmatyczne, do bliżej 
niesprecyzowanej ustawy i następuje ono za pomocą zwrotów: „kto wbrew 
przepisom ustawy (...)” (zob. np. art. 70 § 1 czy art. 107 § 1 KKS) czy też: 
„kto wbrew przepisom (...)” (zob. np. art. 69 § 3 KKS).

W jeszcze innych wreszcie przypadkach odesłanie poza Kodeks karny 
skarbowy nie następuje w sposób wyraźny poprzez wskazanie na mniej 
lub bardziej sprecyzowane „przepisy” prawa finansowego, lecz w sposób 
dorozumiany, poprzez zawarcie w opisie czynu takich znamion, które bez 
sięgnięcia po odpowiednie przepisy pozostają niezrozumiałe. Często uży-
wanym zwrotem jest np.: „wbrew obowiązkowi” (zob. art. 60 § 1, art. 72, 
94 § 1, art. 106e–106l KKS). Jest oczywiste, że źródeł owego „obowiązku” 
należy poszukiwać w przepisach prawa finansowego. Przykładem dorozu-
mianego odesłania blankietowego jest też przepis art. 54 § 1 KKS otwiera-
jący część szczególną tego Kodeksu, który brzmi: „Podatnik, który uchyla-
jąc się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu 
lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża 
podatek na uszczuplenie podlega karze (...)”. Wiadomo, że mamy tu do 
czynienia z odesłaniem do prawa podatkowego, które reguluje, co należy 
opodatkować, a co nie.

Wyraźne odesłanie do konkretnych, pozakarnych aktów prawnych ma 
miejsce także w tych wyjaśnieniach tzw. słowniczka pojęć (art. 53 KKS), 
w których w zakresie rozumienia określonych pojęć używanych w przepi-
sach części szczególnej Kodeksu karnego skarbowego odsyła się do wska-
zanych aktów prawa podatkowego, celnego, dewizowego lub hazardowe-
go (zob. np. art. 53 § 30–35a KKS).

Należy zauważyć, że przepisy Kodeksu karnego skarbowego nie mają 
charakteru „czysto” blankietowego. Przy tzw. czystym blankiecie cały opis 
czynu zabronionego pozostaje poza przepisem karnym, który ma treść 
mniej więcej taką: „kto narusza przepisy takiej to, a takiej ustawy finan-
sowej (...)”. W odróżnieniu od przepisów stanowiących „czysty” blankiet, 
przepisy Kodeksu karnego skarbowego można uznać za „częściowo” blan-
kietowe („półblankietowe”). Określają one jednak samodzielnie część zna-
mion, np. czynność wykonawczą lub skutek, odsyłając jedynie w pozosta-
łej części (a nie w pełnym zakresie) do innych aktów prawnych.

V. Hermetyczny charakter

Kodeks karny skarbowy nie posiada odpowiednika art. 116 KK, co 
oznacza, że nie przewiduje możliwości zastosowania przepisów swej czę-
ści ogólnej do jakichkolwiek istniejących poza Kodeksem karnym skarbo-
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wym przepisów karnych, nawet gdyby miały one ewidentnie „skarbowy” 
charakter. Wszelkie wątpliwości rozwiewa art. 53 § 1 zd. 2 KKS, w myśl 
którego określenie czynu zabronionego jako przestępstwa lub wykrocze-
nia skarbowego może nastąpić tylko w Kodeksie karnym skarbowym. Ta 
regulacja jest wyrazem zupełności Kodeksu i podkreśla jego hermetycz-
ny charakter. Przytoczony przepis art. 53 § 1 zd. 2 KKS będąc zlokalizo-
wany w części ogólnej tego Kodeksu wyraża zasadę ogólną i to w posta-
ci bezwzględnej. Wbrew jednak tej regulacji w ustawie z 19.11.2009 r. 
o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) pojawił się prze-
pis art. 142 ust. 2 tejże ustawy, który opisał czyn zabroniony polegający 
na niepowiadomieniu przez osobę kierującą działalnością gastronomicz-
ną, handlową lub usługową w lokalu, w którym znajduje się punkt gry na 
automatach o niskich wygranych naczelnika właściwego urzędu celnego 
o wstawieniu do lokalu automatu do gier przed jego uruchomieniem. Za 
ten czyn w przytoczonym przepisie przewidziano expressis verbis „karę 
grzywny za wykroczenie skarbowe”. Jak się wydaje, mimo wyraźnego 
nazwania tego czynu mianem „wykroczenia skarbowego” przez ustawo-
dawcę i mimo tego, że czyn ten ewidentnie godzi w zasady organizacji gier 
hazardowych, odpowiada zatem tytułowi Rozdziału 9 Części szczególnej 
KKS, to jednak należy do niego stosować Część ogólną Kodeksu wykro-
czeń i uznać, że stanowi on wykroczenie powszechne a nie skarbowe, al-
bowiem przepis art. 142 ust. 2 GryHazU jako przepis szczególny nie może 
zmieniać zasady ogólnej wyrażonej w art. 53 § 1 zd. 2 KKS. Zawsze jest 
możliwa zmiana tej zasady ale poprzez zmianę treści art. 53 § 1 zd. 2 KKS. 
Nie jest natomiast możliwe złamanie tej zasady w taki sposób, jak to uczy-
niono w art. 142 ust. 2 GryHazU, dlatego ta usterka legislacyjna powinna 
zostać naprawiona poprzez zaproponowaną wyżej interpretację.

VI. Priorytet celu egzekucyjnego przed represją

W pragmatycznym, pozbawionym głębszych etyczno-moralnych ko-
rzeni prawie karnym skarbowym, bardziej niż o represję chodzi o egze-
kwowanie należności publicznoprawnych i wyrównanie uszczerbku finan-
sowego Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innego 
uprawnionego podmiotu. Założenie priorytetu celu egzekucyjnego przed 
represją stanowi signum temporis współczesnej polityki kryminalnej 
w prawie karnym skarbowym. Przejawia się to w szeregu regulacji kar-
noskarbowych, które w swym całokształcie wyrażają tezę, że im wcze-
śniej zostanie wyrównany uszczerbek finansowy wierzyciela daninowego 
i zrealizowane będą zobowiązania publicznoprawne, na tym większe ulgi 
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i złagodzenia odpowiedzialności karnej skarbowej może liczyć sprawca 
przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Są to ulgi idące niekiedy, jak 
np. w przypadku instytucji tzw. czynnego żalu (art. 16 i 16a KKS), aż do 
całkowitego wyłączenia karalności czynu. Warunkiem skorzystania z tych 
ulg jest zawsze uiszczenie w całości wymagalnej należności publiczno-
prawnej (z tytułu podatku, cła, rozliczenia dotacji lub subwencji) uszczu-
plonej czynem zabronionym.

§ 3. Funkcje prawa karnego skarbowego

Prawo karne skarbowe jako gałąź karnistyki pełni, w różnym rzecz ja-
sna stopniu, wszystkie funkcje charakterystyczne dla szeroko rozumiane-
go prawa karnego.

Jako historycznie pierwotną w prawie karnym wymienia się funkcję 
represyjną, zwaną też sprawiedliwościową, ponadto mówi się o funk-
cji ochronnej, prewencyjnej (zarówno w aspekcie prewencji ogólnej, jak 
i szczególnej), gwarancyjnej, wreszcie kompensacyjnej. 

Funkcja sprawiedliwościowa czy też represyjno-sprawiedliwościowa 
leży – jak wspomniano – u genezy prawa karnego. Kojarzona jest niekie-
dy z odwetem. Zastosowanie represji karnej ma zaspokoić poczucie spra-
wiedliwości zarówno indywidualne (pokrzywdzonego), jak i społeczne.

Ta funkcja prawa karnego odgrywa zdecydowanie większą rolę w trady-
cyjnych przestępstwach pospolitych, gdzie pokrzywdzonym jest konkretna 
jednostka, takich jak zabójstwo czy kradzież, niż w przestępstwach takich 
jak skarbowe, które godzą w interes ogólny. W prawie karnym skarbowym 
funkcja sprawiedliwościowa wynika z ustawowej dyrektywy dostosowania 
dolegliwości represji karnej skarbowej do stopnia społecznej szkodliwości 
czynu i stopnia winy sprawcy (art. 12 § 2 KKS).

Bez wątpienia prawo karne skarbowe pełni doniosłą funkcję ochronną, 
chroniąc interesy finansowe Skarbu Państwa, jednostek samorządu tery-
torialnego i UE.

Jeśli chodzi o funkcję prewencyjną prawa karnego, to rozróżnia się pre-
wencję ogólną (generalną) oraz szczególną (indywidualną). O prewencji 
ogólnej mówi się w dwóch aspektach czy też wersjach. Tak zwana nega-
tywna prewencja ogólna oparta jest na negatywnym odczuciu strachu i po-
lega, mówiąc krótko, na odstraszaniu potencjalnych sprawców od popeł-
niania czynów karalnych. Odstraszanie z zasady wymaga surowych kar. 
Natomiast tzw. pozytywna prewencja ogólna polega raczej na utwierdza-
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niu przekonania w społeczeństwie, iż określone dobra prawne i wartości 
społeczne są należycie chronione, i tym samym na kształtowaniu świado-
mości prawnej społeczeństwa. Tak rozumiana prewencja ogólna nie po-
trzebuje surowego karania, wyznacza ona raczej dolną niż górną granicę 
kary, czyli granicę, poniżej której powstać może w społeczeństwie prze-
konanie o niedostatecznej ochronie pewnych dóbr i wartości oraz o opła-
calności ich naruszania.

Jest to, rzecz jasna, pewne teoretyczne rozróżnienie, w praktycznym bo-
wiem działaniu oba aspekty ogólnoprewencyjne mogą istnieć obok siebie. 
Sankcja karna przewidziana w ustawie lub zastosowana w praktyce jed-
nych może odstraszać, u innych zaś umacniać i kształtować świadomość 
społeczną i prawną.

Ustawodawca w Kodeksie karnym skarbowym za wzorem Kodeksu 
karnego zadekretował w art. 12 § 2 in fine tzw. pozytywną prewencję ge-
neralną, wyrażając dyrektywę nakazującą wzięcie pod uwagę przy wymia-
rze kary również potrzeb w zakresie kształtowania świadomości prawnej 
społeczeństwa. Nie sposób jednak nie zauważyć, że tzw. pozytywna pre-
wencja generalna zdecydowanie lepiej jest realizowana w zakresie trady-
cyjnej przestępczości kryminalnej. Jeśli chodzi o prawo karne skarbowe 
z jego brakiem szerokiego, powszechnego wsparcia społecznego i spo-
łecznej akceptacji, socjalizowanie i społeczne integrowanie wokół takich 
wartości jak np. rzetelne wypełnianie obowiązków podatkowych pozostaje 
chyba bardziej w sferze pragnień ustawodawcy niż w sferze realnego dzia-
łania prawa karnego skarbowego. Ponadto niezależnie od życzeń ustawo-
dawcy w represji karnej skarbowej zawsze zasygnalizuje w jakiś sposób 
swoją obecność czynnik zwykłego odstraszania.

Z kolei w obszarze oddziaływania szczególno czy też indywidualno-
prewencyjnego ukierunkowanym na konkretnego sprawcę przestępstwa 
czy wykroczenia skarbowego chodzi o zapobieganie ponownemu naru-
szeniu prawa oraz o wychowanie w duchu jego poszanowania. Również 
o tych celach karania mówi przepis art. 12 § 2 KKS.

Funkcja gwarancyjna prawa karnego, mocno podkreślana w demokra-
tycznych państwach prawnych dotyczy relacji państwo – obywatel. Temu 
ostatniemu prawo karne powinno gwarantować pewność, że nie będzie po-
ciągnięty do odpowiedzialności karnej za żadne zachowanie, które w cza-
sie jego realizacji nie było zabronione pod groźbą kary, że może być pocią-
gnięty do odpowiedzialności karnej jedynie za ściśle w ustawie określone 
zachowania, wreszcie że zastosowanie represji karnej musi również ściśle 
opierać się na dokładnej regulacji prawnej. Jeżeli więc istotą funkcji gwa-
rancyjnej jest jasność co do tego, co jest karalne i w jaki sposób, to z na-
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