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Oddawany do rąk Czytelników Komentarz do Kodeksu Karnego
Skarbowego opublikowany przez Wydawnictwo C.H. Beck w serii
Komentarze Becka jest trzecim wydaniem tej pozycji. Pierwsze wydanie
zostało opublikowane w 2007r., po ośmiu latach od wejścia w życie
Kodeksu karnego skarbowego. Wydanie drugie pochodzi z roku 2014
i uwzględnia zmiany zwłaszcza w części procesowej, wchodzące w życie
od 1.7.2015r. Potrzeba wydania kolejnej, trzeciej wersji Komentarza
wynika przede wszystkim z aktywności ustawodawcy, przejawiającej
się znowu zasadniczo w dziedzinie procesowej, ale nie omijającej
także części materialnoprawnej. W tej ostatniej niestabilność regulacji
normatywnej nasilają równoległe zmiany prawa podatkowego, celnego,
dewizowego i hazardowego, ściśle powiązane, czy też raczej wpisane
w blankietowo sformułowane przepisy KKS. Powiązania systemowe
sprawiają, że Komentarz dezaktualizuje się nie tylko za sprawą zmian
normatywnych w regulacjach stricte karnych (materialnych, procesowych
i wykonawczych), ale także z powodu inflacji regulacji pozakarnych.
Zasługuje na podkreślenie, że oddawane do rąk Czytelników trzecie
wydanie Komentarza uwzględnia nie tylko szerokie zmiany normatywne
Kodeksu karnego skarbowego, które wynikają z ustawy z 11.3.2016 r.
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. poz. 437), ale również zmiany, które wejdą dopiero w życie
1.1.2017 r., a wynikają przede wszystkim z uchwalonej w dniu 10.7.2015 r.
ustawy o administracji podatkowej (Dz.U. poz. 1269 ze zm.), a ponadto
zawiera także odniesienie do propozycji zmian komentowanego Kodeksu,
zamieszczonych w projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę
o Krajowej Administracji Skarbowej, które w zamyśle projektodawcy
miałyby wejść w życie z początkiem 2017 r.

Tempo, a zwłaszcza jakość zmian normatywnych w obszarze całej
karnistyki budzi niepokój karnistów. Nie ułatwia także pracy naukowej,
tj, rzetelnych badań w tym obszarze. Bywa i tak, że niektóre zmiany po
prostu trudno komentować, tak daleko odstają bowiem od wypracowanych
reguł polityki kryminalnej oraz konstrukcji i zasad wykładni przepisów
karnych. Można dostrzec szereg zmian, które nie uwzględniają specyfiki
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i zawartości normatywnej regulacji karnoprocesowej Kodeksu karnego
skarbowego. Tym niemniej, niniejszy Komentarz kierowany jest nie tylko
do przedstawicieli doktryny, ale także praktyki; ta ostatnia zaś – jak wiemy
– oczekuje (inaczej, niż ustawodawca) na opracowania o charakterze
komentatorskim. Autorzy Komentarza dokładają starań, aby nie ograniczać
go tylko do powierzchownej wykładni i wskazania na to, co z czym
należy powiązać i w jaki sposób, gdy chodzi o regulacje z zakresu
powszechnego prawa i procesu karnego, stricte karnoskarbowe, wreszcie
pozakarne (podatkowe, celne, dewizowe i hazardowe). Staraliśmy się
także, aby Komentarz osadzony był w dorobku doktryny i orzecznictwa
dotyczącego podstawowych konstrukcji i rozwiązań karnomaterialnych
czy karnoprocesowych. Uwzględnialiśmy różne metody i poziomy argu-
mentacji prawniczej, tak aby opierając się na dogmatyce prawnokarnej
dochodzić do proponowanych Czytelnikowi rozwiązań poszczególnych
kwestii z preferencją dla podejścia funkcjonalnego.

Autorami Komentarza są karniści łączący pracę naukową z praktyką,
z których jeden zajmuje się i odpowiada za część materialnoprawną, drugi
zaś – za procesową i wykonawczą. Problemy styczne, o charakterze mie-
szanym materialno-procesowym zostały przez Autorów przedyskutowane,
aby zachować dostatecznie spójne założenia teoretyczne Komentarza.

Każde kolejne wydanie tego typu opracowania jest także okazją do jego
doskonalenia i eliminowania dostrzeżonych usterek. Dlatego prezentując
wydanie trzecie, będziemy wdzięczni za ewentualne uwagi, które będą
pomocne w dalszej pracy.

Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik
wrzesień 2016 r.
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