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Przedmowa
Wciąż aktualne jest stwierdzenie, że dwa lata, jakie minęły od ostatniego
(czwartego) wydania tego Komentarza, to okres wystarczający do znacznej
jego dezaktualizacji. Nadal też obserwacja coraz większej aktywności
legislacyjnej ustawodawcy budzi niepokój z punktu widzenia tej wartości,
jaką jest powaga i autorytet stabilnego, skodyfikowanego prawa karnego.
Można tylko powtórzyć, że destabilizacja prawa ustawowego powoduje zakłócenia spójności i racjonalności prawa karnego jako systemu, narastanie
kazuistyki, ogromne powiększanie objętości przepisów, ich komplikowanie
w praktyce, a co za tym idzie – trudności w dydaktyce, niechęć
i dystansowanie się środowiska naukowego i przesunięcie punktu ciężkości
na prawo sądowe, które staje się gwarantem jego racjonalności, ale
realizowanej nieraz wbrew woli ustawodawcy na zasadzie tzw. kreatywnej
wykładni prawa.
Powiększanie obszaru coraz bardziej kazuistycznej kryminalizacji oraz
zaostrzanie surowości represji karnej wydaje się nie mieć granic. W prawie
karnym skarbowym jest ono poniekąd skutkiem jeszcze szybszych i jeszcze
większych zmian w sferze zwłaszcza prawa podatkowego, w którym –
jak pamięcią sięgnąć – trwa nieustanna jego reforma. Ustawodawca karny
zdaje się uznawać popełnienie przestępstwa za dowód źle skonstruowanych
regulacji prawnych, a jeżeli tak, to z takim poglądem najlepiej jest nie
dyskutować.
W obszarze materialnego prawa karnego skarbowego (Tytuł I nin. Komentarza) od ostatniego (czwartego) jego wydania pojawiło się 9 nowych
jednostek artykułowych zawierających opisy nowo kryminalizowanych
zachowań, niekiedy bardzo rozbudowanych (jak np. art. 80f), poza tym
jeszcze większa liczba przepisów została zmodyfikowana. Tradycją też
jest, że zaledwie kończymy prace nad kolejną wersją Komentarza, gdy
docierają do nas informacje o kolejnej szykującej się nowelizacji. Stąd
obok najnowszych zmian obowiązujących od 1.10.2020 r., obecne wydanie
obejmuje także regulację art. 56e, której wejście w życie zaplanowano na
1.1.2021 r.
Zadaniem niniejszego Komentarza pozostaje przede wszystkim uchwycenie możliwych interdyscyplinarnych powiązań prawa karnego skarbo-
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wego z prawem i postępowaniem karnym powszechnym z jednej strony
oraz z prawem finansowym z drugiej, a także wskazanie na możliwe
sposoby interpretacji przepisów KKS.
Podział problematyki pomiędzy autorami Komentarza (L. Wilk –
część materialnoprawna, J. Zagrodnik – część procesowa i wykonawcza)
pozostaje bez zmian. Niezmiennie też autorzy liczą na konstruktywne
i inspirujące uwagi adresatów tego Komentarza.
Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik
Warszawa, 2 listopada 2020 r.
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