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PrzestÚpstwo faïszu intelektualnego dokumentu
w postaci faktury
Anna Wochowska-Petrykowska*
Artykuï omawia kwestiÚ faïszu intelektualnego dokumentu w postaci faktury. Opisano w nim
obecnie obowiÈzujÈcÈ regulacjÚ karnÈ przestÚpstwa, jego znamiona oraz zagroĝenie karÈ.
Wskazano na wÈtpliwoĂci i niebezpieczeñstwa zwiÈzane z wprowadzeniem nowej regulacji
oraz zaznaczono kierunki ustawodawstwa. Powyĝsze kwestie sÈ niezwykle istotne z punktu
widzenia prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej, odpowiedzialnoĂci przedsiÚbiorców oraz
osób wystawiajÈcych faktury VAT.
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The Crime of Intellectual Forgery of Documents in the Form of Invoices
The article discusses the issue of intellectual forgery of documents in the form of invoices. It
describes the current criminal regulation of the crime, its features and the threat of punishment. Doubts and dangers related to the introduction of the new regulation are indicated,
and the directions of the legislation are marked. The above issues are extremely important
from the point of view of running a business, the responsibility of entrepreneurs and people
issuing VAT invoices.
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1. Wprowadzenie
karnego1

Artykuï 271a kodeksu
obowiÈzujÈcy od 1 marca 2017 r., a dodany ustawÈ
z 10 lutego 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 244)
zostaï wprowadzony w celu zapobiegania
wyïudzeniom i oszustwom podatkowym,
dajÈc tym samym wyraz represyjnej polityce
pañstwa dÈĝÈcej do wyeliminowania wielomiliardowych wyïudzeñ zwrotu podatku
VAT. Specyfika powyĝszego uregulowania
ma dla przeciÚtego podatnika wystawia*

jÈcego faktury VAT niebagatelne znaczenie. Praktyka sÈdowa pokazuje bowiem, iĝ
organy Ăcigania coraz czÚĂciej decydujÈ siÚ
na wnoszenie aktów oskarĝenia przeciwko
podmiotom podejrzanym o popeïnienie
czynów z art. 271a k.k. Istotnym jest omówienie powyĝszego zagadnienia, ze szczególnym uwzglÚdnieniem obowiÈzujÈcych
sankcji, moĝliwoĂci przypisania odpowiedzialnoĂci poszczególnym podmiotom oraz
zakresu regulacji.
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2. Uzasadnienie wprowadzenia
regulacji
Wprowadzenie do kodeksu karnego
wskazanÈ nowelÈ nowych typów przestÚpstw
tzw. fakturowych (Liszewska, 2017, s. 17)
stypizowanych w art. 270ab k.k., art.b 271a
k.k., art. 277a k.k. wzbudziïo wĂród doktryny i praktyki liczne kontrowersje, m.in.
ze wzglÚdu na wysokoĂÊ zagroĝenia karnego (w szczególnoĂci wbprzypadku typów
kwalifikowanych). PodkreĂlano juĝ wbczasie
prac legislacyjnych, ĝe takie uksztaïtowanie kar prowadzi do naruszenia konstytucyjnych zasad proporcjonalnoĂci ib w rzeczywistoĂci stanowi niejako pójĂcie drogÈ
kryminalizacji zastÚpczej ib niespójnoĂci
systemowej (Duĝy, 2020, s. 13). Powodów
zaistnienia tak restrykcyjnego uksztaïtowania nowych przepisów moĝna dopatrywaÊ
siÚ w zmianie polityki pañstwa, dÈĝÈcej do
eliminacji wyïudzeñ szczególnie podatku
VAT. W tym zakresie wskazaÊ naleĝy na
raport Najwyĝej Izby Kontroli z 2016 r.
„Przeciwdziaïanie wprowadzaniu do obrotu
gospodarczego faktur dokumentujÈcych
czynnoĂci fikcyjne” (https://www.nik.gov.pl/
kontrole/P/15/011/KBF/), gdzie negatywnie
oceniono skutecznoĂÊ dziaïalnoĂci pañstwa,
w tym Ministra Finansów wb przedmiocie
uszczelnienia regulacji, które zapobiegaïyby naduĝyciom podatkowym oraz ukazano wzrost kwot, na które opiewaïy fikcyjne faktury (rok 2013 – 19,7 mld zï, rok
2014 – 33,7 mld zï, rok 2015 – 81,9 mld zï).
Wbdokumencie tym zawarto statystyki ukazujÈce wrÚcz sporadyczne karanie sprawców tych przestÚpstw (Utracka, 2018).
Wyraz powyĝszego stanowiÊ moĝe uzasadnienie projektu nowelizacji, które podaje:
„do rozmiarów powaĝnego problemu
natury ekonomicznej i spoïecznej urosïo
zjawisko wyïudzenia podatku od towarów
i usïug (VAT). W wyniku podejmowanych
w tym kierunku dziaïañ, najczÚĂciej przez
zorganizowane grupy przestÚpcze, budĝet
pañstwa ponosi straty liczone nawet w dziesiÈtkach miliardów zïotych rocznie. (…)
Niezaleĝnie od koniecznoĂci przeciwdziaïania takim praktykom poprzez nowelizacje
unormowañ podatkowych i z zakresu postÚpowañ administracyjnych oraz karno-skarbowych, projektodawca uznaje równieĝ za
niezbÚdne zwalczanie zjawiska wyïudzenia
podatku VAT przy uĝyciu instrumentów
prawnokarnych”2.
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3. Chronione dobro prawne
Doktryna prawa karnego, starajÈc siÚ
okreĂliÊ dobro chronione, przez powyĝszy przepis w ujÚciu gïównym przyjmuje,
iĝ dobrem tym jest wiarygodnoĂÊ faktury
jako wartoĂci zasadniczej dla pewnoĂci
obrotu gospodarczego. Dobro chronione
przez art. 271a k.k. rozumiane jest wiÚc
jako zgodnoĂÊ treĂci faktury z prawdÈ, jej
wiarygodnoĂÊ. W komentarzu do kodeksu
karnego pod redakcjÈ M. Królikowskiego
i R. Zawïockiego (2017) okreĂla siÚ wiarygodnoĂÊ jako „prawdziwoĂci tych faktur,
abwiÚc zgodnoĂci z prawdÈ zawartej w nich
treĂci pochodzÈcej od ich wystawców”.
Definicja ta jest przyjmowana w doktrynie
ib orzecznictwie. Kolejno, w komentarzu
pod redakcjÈ R.A.b Stefañskiego (2020)
zwraca siÚ uwagÚ, iĝ zwaĝywszy na treĂÊ
rzÈdowego projektu jako równie waĝne
traktowaÊ naleĝy takĝe dobro w postaci
interesu majÈtkowego Skarbu Pañstwa,
który przejawiaÊ ma siÚ wbpotrzebie zapobiegania uszczupleniu naleĝnoĂci publicznoprawnych (Stefañski, 2020).

4. Faktura jako przedmiot czynnoĂci
wykonawczej
BudowÚ przepisu art. 271a k.k. (tj. przestÚpstw tytuïowanych jako faïsz intelektualny faktury (GrzeĂkowiak i Wiak, 2021))
oparto na budowie istniejÈcego juĝ przepisu art. 271 k.k. okreĂlajÈcego faïsz intelektualny oraz art. 273 k.k. odnoszÈcego
siÚ do uĝywania dokumentów dotkniÚtych
faïszem intelektualnym.
Przedmiotem czynnoĂci wykonawczej
przestÚpstwa z art. 271a k.k. jest faktura,
postrzegana jako szczególny rodzaj dokumentu wystÚpujÈcy w obrocie. PojÚcie to
zostaïo zdefiniowane blankietowo przez
ustawodawcÚ w art. 115 § 14a k.k. (dodanym
takĝe nowelizacjÈ z dnia 1bmarca 2017br.).
Zgodnie z tym przepisem: „fakturÈ jest
dokument, o którym mowa wbart.b2 pkt 31
ustawy z dnia 11 marca 2004br. obpodatku
od towarów i usïug (Dz.U. 2020, poz. 106,
568, 1065 i 1106)”3. Przywoïywana ustawa
ob podatku od towarów ib usïug definicjÚ
faktury ksztaïtuje wb sposób nastÚpujÈcy:
„ilekroÊ w dalszych przepisach jest mowa
o: (…) fakturze – rozumie siÚ przez to
dokument w formie papierowej lub wbformie elektronicznej zawierajÈcy dane wymagane ustawÈ i przepisami wydanymi na jej
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podstawie”4. Dla ukazania peïnego zakresu
definicji przedmiotu czynnoĂci wykonawczej niezbÚdne jest takĝe posïuĝenie siÚ
treĂciÈ art. 2 pkt 32 przywoïanej ustawy
wymieniajÈcej definicjÚ legalnÈ faktury
elektronicznej – „ilekroÊ w dalszych przepisach jest mowa o: (…) fakturze elektronicznej – rozumie siÚ przez to fakturÚ wbformie
elektronicznej wystawionÈ i otrzymanÈ
wbdowolnym formacie elektronicznym”5.
PodkreĂlenia wymaga fakt, iĝ przedmiot
czynnoĂci wykonawczej – faktura, zostaï
wbart. 271a k.k. przez ustawodawcÚ dookreĂlony poprzez dodanie znamienia „zawierajÈce kwotÚ naleĝnoĂci ogóïem, której wartoĂÊ lub ïÈczna wartoĂÊ jest znaczna”. Cel
tego dookreĂlenia ujawniony zostaï w przywoïywanym juĝ projekcie nowelizacji jako
„powiÈzanie karalnoĂci tego przestÚpstwa
zb ogólnÈ wartoĂciÈ kwoty naleĝnoĂci ogóïem, którÈ zawiera faktura lub faktury, nie
zaĂ z kwotÈ wartoĂci uszczuplenia naleĝnoĂci publicznoprawnej, która jest zamierzonym celem takiego przestÚpnego dziaïania.
Zabieg ten ma uproĂciÊ i zracjonalizowaÊ
dowodzenie znamion tego czynu zabronionego, zwïaszcza poprzez rezygnacjÚ
zbkoniecznoĂci korzystania w postÚpowaniu
przygotowawczym z wyników postÚpowania
podatkowego, majÈcego na celu ustalenie
kwoty uszczuplenia”6. SkonstatowaÊ naleĝy
wiÚc, ĝe wyniku tego dziaïania ustawodawcy
przedmiotem czynnoĂci wykonawczej nie
jest kaĝda faktura, lecz taka, która zawiera
kwotÚ naleĝnoĂci ogóïem, której wartoĂÊ
lub ïÈczna wartoĂÊ jest znaczna.
Dla okreĂlenia znaczenia pojÚcia „wartoĂÊ lub ïÈczna wartoĂÊ jest znaczna” odwoïaÊ moĝna siÚ, jak wskazano w komentarzu pod redakcjÈ M. Królikowskiego
ibR.bZawïockiego (2017), do definiowanego
w art. 115 § 5 k.k. mienia znacznej wartoĂci, choÊ ustawodawca odesïaniem tym nie
posïuĝyï siÚ wprost. Zgodnie z przywoïanym przepisem mienie znacznej wartoĂci
to mienie, którego wartoĂÊ w czasie popeïnienia czynu zabronionego przekracza
200b000bzï – przy czym przepis ten stosuje
siÚ odpowiednio do okreĂlenia „wartoĂÊ
lub ïÈczna wartoĂÊ jest znaczna” (art. 115
§ 7bk.k.).
ZwróciÊ naleĝy uwagÚ na fakt, ĝe zakresem kryminalizacji nie objÚto poĂwiadczenia nieprawdy na rachunku, które to
wboczywisty sposób takĝe ma znaczenie dla
okreĂlania wysokoĂci naleĝnoĂci publicznoprawnych. Tu wskazania wymagajÈ roz-
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waĝania S. Kowalskiego twierdzÈcego, ĝe
brakuje w przypadku takiego dziaïania
racjonalnego uzasadnienia, gdyĝ zaniĝenie wielkoĂci podatku dochodowego danej
osoby prawnej nie jest mniej karygodne
niĝ to samo zachowanie odnoszÈce siÚ do
rachunku (Kowalski, 2019, s. 93). Kwestia
ta pozostaje jednak w tym kontekĂcie przez
ustawodawcÚ niezauwaĝona.

5. CzynnoĂÊ sprawcza
– faïsz intelektualny i uĝycie
faktury zawierajÈcej nieprawdÚ
OdnoszÈc siÚ do czynnoĂci sprawczej, ustawodawca zgodnie z brzmieniem
art.b 271a § 1 k.k. sankcjÈ tego przepisu
objÈï zarówno faïsz intelektualny faktury,
jak i uĝycie faktury zawierajÈcej nieprawdÚ.
Typy czynów zabronionych z art.b271abk.k.
to tzw. wieloodmianowe typy czynów
zabronionych, gdyĝ do ich popeïnienia
wystarczajÈce jest zrealizowanie przez
podmiot czynu zabronionego jednego ze
znamion czynnoĂci sprawczej (Królikowski i Zawïocki, 2017). CzynnoĂÊ sprawczÈ
opisano w przepisie za pomocÈ znamienia
„wystawia […] poĂwiadczajÈc nieprawdÚ”
oraz „co do okolicznoĂci faktycznych
mogÈcych mieÊ znaczenie dla okreĂlenia
wysokoĂci naleĝnoĂci publicznoprawnej
lub jej zwrotu albo zwrotu innej naleĝnoĂci o charakterze podatkowym”. CzynnoĂÊ
sprawcza polega wiÚc nie na poĂwiadczeniu nieprawdy na wystawionej fakturze w jakimkolwiek zakresie, ale jedynie
wbzakresie wskazanym przez ustawodawcÚ
dotyczÈcym okreĂlenia wysokoĂci naleĝnoĂci lub zwrotu naleĝnoĂci. PoĂwiadczenie
nieprawdy, jak wskazuje siÚ w literaturze
(Wróbel i Zoll, 2017), naleĝy interpretowaÊ podobnie jak na gruncie art. 271 k.k.
– jako zachowanie polegajÈce na potwierdzeniu okolicznoĂci, które nie miaïy miejsca, ich zatajeniu lub przeinaczeniu. Jak
podaje T. Sroka w komentarzu pod redakcjÈ W.b Wróbla ib A. Zolla – poĂwiadczenia
nieprawdy nie moĝna jednak utoĝsamiaÊ
ze sfaïszowaniem faktury – poĂwiadczajÈcy
wystawia fakturÚ we wïasnym imieniu, aczkolwiek potwierdza okolicznoĂci niezgodne
z rzeczywistoĂciÈ literaturze (Wróbel i Zoll,
2017). PodajÈc dalej za T. SrokÈ: „(…)
czynnoĂÊ poĂwiadczenia nieprawdy jest
dokonana dopiero wówczas, gdy faktura
zawierajÈca takie poĂwiadczenie zostanie
wystawiona, czyli wprowadzona do obrotu
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prawnego, np. przez wrÚczenie jej osobie
trzeciej czy teĝ umieszczenie w dokumentacji ksiÚgowej przedsiÚbiorcy. Ze wzglÚdu
na to, ĝe poĂwiadczenie nieprawdy musi
nastÈpiÊ wb wystawionej fakturze, do realizacji znamion przestÚpstwa z art. 271a nie
jest wystarczajÈce samo posiadanie faktury,
która zawiera poĂwiadczenie nieprawdy”
literaturze (Wróbel i Zoll, 2017).
ZwróciÊ naleĝy uwagÚ na doprecyzowanie ustawodawcy w zakresie rodzaju
naleĝnoĂci do „naleĝnoĂci publicznoprawnych” oraz „innych naleĝnoĂci o charakterze podatkowym”. Kodeks karny nie
zawiera definicji legalnej podanych zwrotów, zostaïa ona jednak wprowadzona
wb kodeksie karnym skarbowym7. I tak
art.b 53 § 26 k.k.s. zawiera definicjÚ naleĝnoĂci publicznoprawnej: „w rozumieniu
kodeksu naleĝnoĂÊ publicznoprawna jest
to naleĝnoĂÊ pañstwowa lub samorzÈdowa, bÚdÈca przedmiotem przestÚpstwa
skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
naleĝnoĂciÈ pañstwowÈ jest podatek stanowiÈcy dochód budĝetu pañstwa, naleĝnoĂÊ
z tytuïu rozliczenia udzielonej dotacji lub
subwencji lub naleĝnoĂÊ celna, a naleĝnoĂciÈ samorzÈdowÈ – podatek stanowiÈcy
dochód jednostki samorzÈdu terytorialnego
lub naleĝnoĂÊ z tytuïu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji”8, zaĂ art. 53
§b26a k.k.s. doprecyzowuje, iĝ: „w rozumieniu kodeksu naleĝnoĂciÈ publicznoprawnÈ,
w tym podatkiem, jest takĝe naleĝnoĂÊ
stanowiÈca przychód budĝetu ogólnego
Wspólnot Europejskich lub budĝetu zarzÈdzanego przez Wspólnoty Europejskie lub
w ich imieniu, w rozumieniu wiÈĝÈcych
RzeczpospolitÈ PolskÈ przepisów prawa
Unii Europejskiej, bÚdÈca przedmiotem
przestÚpstwa skarbowego lub wykroczenia
skarbowego”9. Brak jednak i w tej ustawie
definicji legalnej „innej naleĝnoĂci o charakterze podatkowym”.
Ustawodawca konstruujÈc powyĝszy przepis posïuĝyï siÚ takĝe spójnikiem
„albo”, co wskazuje na wystÚpowanie alternatywy rozïÈcznej. I tak uznaÊ naleĝy, ĝe
do wyraĝenia „naleĝnoĂÊ publicznoprawna”
odnosi siÚ poĂwiadczenie nieprawdy na fakturze w zakresie jej wysokoĂci, jak i zwrotu,
natomiast w przypadku „innej naleĝnoĂci
obcharakterze podatkowym” tylko w zakresie okolicznoĂci mogÈcych mieÊ znaczenie
dla jej zwrotu. Komentarz pod redakcjÈ A.b GrzeĂkowiak i K. Wiaka podkreĂla w tym miejscu, iĝ czynnoĂÊ sprawcza
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polegajÈca na wystawieniu stwierdzajÈcej
nieprawdÚ faktury ma zakres szerszy niĝ
poĂwiadczenie naleĝÈce do znamion faïszu
intelektualnego dokumentu – obejmuje
bowiem nie tylko czynnoĂÊ mieszczÈcÈ siÚ
w granicach uprawnieñ wystawcy, lecz takĝe
zachowanie osoby, która sporzÈdza fakturÚ,
nie majÈc do tego umocowania (GrzeĂkowiak i Wiak, 2021).
Drugim rodzajem czynnoĂci sprawczej
jest uĝycie faktury lub faktur zawierajÈcych
nieprawdziwe okolicznoĂci. Komentarz
pod redakcjÈ R.A. Stefañskiego (2020)
zawiera okreĂlenie uĝycia jako posïuĝenie
siÚ fakturÈ w obrocie prawnym. T. Sroka
zwraca uwagÚ na fakt, iĝ uĝywanie sfaïszowanej faktury oznacza „wykorzystanie
funkcji, jakie moĝe peïniÊ faktura, abzatem
oznacza wykorzystanie jej w takich sytuacjach ib wb taki sposób, w jaki wykorzystana byïaby w obrocie prawnym faktura
zgodna z prawdÈ” (Wróbel i Zoll, 2017).
W pracy pod redakcjÈ M. Królikowskiego
ib R.b Zawïockiego (2017) podkreĂla siÚ
dodatkowo, iĝ nie chodzi o uĝycie jakiejkolwiek poĂwiadczajÈcej nieprawdÚ faktury, ale tylko takiej, która poĂwiadcza
nieprawdÚ „co do okolicznoĂci faktycznych
mogÈcych mieÊ znaczenie dla okreĂlenia
wysokoĂci naleĝnoĂci publicznoprawnej
lub jej zwrotu albo zwrotu innej naleĝnoĂci
obcharakterze podatkowym”.
PoczyniÊ w tym miejscu naleĝy uwagÚ,
iĝ zarówno w postaci podstawowej (§ 1),
jak ib kwalifikowanej (§ 2) czy uprzywilejowanej (§ 3) czyn zabroniony opisany
wb art.b 271ab k.k. ma charakter formalny,
tj.bbezskutkowy. Oznacza to, ĝe do znamion
tego przestÚpstwa nie naleĝy skutek, gdyĝ
penalizowane jest juĝ samo zachowanie
sprawcy.

6. Powszechny charakter
przestÚpstwa
PrzestÚpstwo okreĂlone w art. 271a
§b1bk.k. ma charakter powszechny – moĝe
wiÚc zostaÊ ono popeïnione przez osobÚ
posiadajÈcÈ uprawnienia do wystawienia
faktury, jak i osobÚ, która uprawnienia
takiego nie posiada. Wpïywa to w sposób
oczywisty na znaczne poszerzenie kryminalizacji. Jak wskazuje T. Sroka: „powszechny
charakter przestÚpstwa z art. 271a jest
prawdopodobnie konsekwencjÈ treĂci
art.b108 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od
towarów i usïug, odnoszÈcego siÚ do pro-
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blematyki tzw. pustych faktur, czyli faktur,
które nie dokumentujÈ rzeczywiĂcie dokonanych transakcji. W razie wystawienia
tzw.bpustej faktury przez jakÈkolwiek osobÚ,
choÊby nie byïa ona pïatnikiem podatku
VAT, powstaje z mocy prawa zobowiÈzanie
podatkowe, chociaĝ nie powstaï obowiÈzek
podatkowy. KonsekwencjÈ wystawienia
przez osobÚ niebÚdÈcÈ pïatnikiem podatku
tzw. pustej faktury jest nie tylko powstanie zobowiÈzania podatkowego, lecz takĝe
moĝe byÊ odpowiedzialnoĂÊ karna za przestÚpstwo z art. 271a” (Wróbel i Zoll, 2017).
Naleĝy odnieĂÊ siÚ w tym zakresie do
treĂci dokumentu, jakim jest faktura.
Objego elementach stanowi w artykuïach od
106e do 106l ustawa o podatku od towarów
i usïug10. Problem pojawia siÚ w zakresie
okolicznoĂci zawartych w treĂci faktury,
ab dokïadniej – w okreĂleniu, które z okolicznoĂci zawartych w jej treĂci majÈ znaczenie dla okreĂlenia naleĝnoĂci publicznoprawnej, a wiÚc dla zaistnienia czynu
zbart. 271a k.k. W piĂmiennictwie odnaleěÊ
moĝna poglÈd, ĝe nie kaĝdy element obligatoryjny faktury ma znaczenie dla okreĂlenia
wysokoĂci naleĝnoĂci, wskazujÈc tutaj chociaĝby przykïad kolejnego numeru nadanego w ramach serii. T. Sroka zaznacza, iĝ:
„w konsekwencji poĂwiadczenie nieprawdy
w wystawionej fakturze co do okolicznoĂci
faktycznych, które nie mogÈ mieÊ znaczenia dla okreĂlenia wysokoĂci naleĝnoĂci
publicznoprawnej, chociaĝ stanowiÈ one
obligatoryjne elementy treĂci faktury, nie
stanowi przestÚpstwa z art. 271a. Tym bardziej nie stanowi przestÚpstwa z art. 271a
poĂwiadczenie nieprawdy w wystawionej
fakturze co do dodatkowych okolicznoĂci
faktycznych zwiÈzanych z przedmiotem faktury, jeĝeli okolicznoĂci te nie naleĝÈ do
obligatoryjnych elementów treĂci faktury.
Nie obrazujÈ one bowiem okolicznoĂci
faktycznych mogÈcych mieÊ znaczenie dla
okreĂlenia wysokoĂci naleĝnoĂci publicznoprawnej” (Wróbel i Zoll, 2017).

7. Rozwaĝania dotyczÈce wartoĂci
kwot naleĝnoĂci
NiezbÚdne w tym miejscu sÈ takĝe rozwaĝania co do samej wartoĂci faktury.
Art.b271a k.k. okreĂla, iĝ wartoĂÊ (lub ïÈczna
wartoĂÊ) kwoty naleĝnoĂci ogóïem musi byÊ
znaczna. Poruszono juĝ wbtreĂci niniejszego
artykuïu kwestiÚ definicji mienia znacznej
wartoĂci – skonstatowaÊ naleĝy, iĝ przestÚp-
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stwo z art. 271a §b 1b k.k. stanowi poĂwiadczenie nieprawdy wb wystawionej fakturze lub fakturach, które zawierajÈ kwotÚ
naleĝnoĂci ogóïem, której wartoĂÊ lub
ïÈczna wartoĂÊ przekracza 200b 000b zï lub
uĝywanie takiej faktury. CelowoĂci powyĝszego rozwiÈzania naleĝy doszukiwaÊ siÚ
wbprzywoïanym juĝ fragmencie uzasadnienia rzÈdowego projektu nowelizacji – „(…)
podstawowym zaïoĝeniem konstrukcji projektowanego art. 271ab k.k. jest powiÈzanie karalnoĂci tego przestÚpstwa zb ogólnÈ
wartoĂciÈ kwoty naleĝnoĂci ogóïem,
którÈ zawiera faktura lub faktury, nie zaĂ
zb kwotÈ wartoĂci uszczuplenia naleĝnoĂci
publicznoprawnej, która jest zamierzonym
celem takiego przestÚpnego dziaïania”11.
M. GaïÈzka wb komentarzu pod redakcjÈ
A. GrzeĂkowiak i K.b Wiak wskazuje, iĝ
dla odpowiedzialnoĂci karnej nie ma znaczenia faktyczna wartoĂÊ towarów i usïug
okreĂlonych w fakturze, a nawet ich istnienie (faktura moĝe stanowiÊ operacjÚ fikcyjnÈ) ani tym bardziej wartoĂÊ moĝliwego
lub rzeczywistego uszczuplenia naleĝnoĂci
publicznoprawnej na szkodÚ Skarbu Pañstwa (GrzeĂkowiak i Wiak, 2021). T. Sroka
podkreĂla w tym zakresie, ĝe ïÈczna wartoĂÊ kwoty naleĝnoĂci ogóïem moĝliwa jest
do przyjÚcia jedynie wówczas, gdy wszystkie zsumowane kwoty naleĝnoĂci ogóïem
zostaïy zawarte na fakturach wystawionych
i poĂwiadczajÈcych nieprawdÚ w zakresie okolicznoĂci faktycznych wskazanych
wbart. 271a § 1 k.k., a niedopuszczalne jest
ustalanie ïÈcznej wartoĂci kwoty naleĝnoĂci ogóïem w oparciu o faktury, które albo
nie zawierajÈ poĂwiadczenia nieprawdy,
albo nie zostaïy wystawione, czyli wprowadzone do obrotu prawnego, chociaĝby
zawieraïy poĂwiadczenie nieprawdy, albo
teĝ nie zawieraïy poĂwiadczenia nieprawdy
w zakresie okolicznoĂci faktycznych wskazanych w art. 271a § 1 k.k. (Wróbel i Zoll,
2017). Dalej, autor podaje takĝe: „Ponadto
moĝliwoĂÊ ustalenia ïÈcznej wartoĂci kwoty
naleĝnoĂci ogóïem z dwóch lub wiÚcej faktur zachodzi jedynie wówczas, gdy faktury
te wystawiono, poĂwiadczajÈc nieprawdÚ
lub uĝywano albo w ramach jednego czynu
(wyodrÚbnionego w oparciu o kryteria
ontologiczne i normatywne), albo w ramach
czynu ciÈgïego z art. 12. Niedopuszczalne
jest zatem ustalanie ïÈcznej wartoĂci kwoty
naleĝnoĂci ogóïem w sytuacji, gdy do wystawienia faktur poĂwiadczajÈcych nieprawdÚ
lub ich uĝywania dochodziïo wb ramach
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odrÚbnych czynów, które nie mogÈ byÊ
spiÚte w jeden czyn zabroniony przy zastosowaniu konstrukcji czynu ciÈgïego” (Wróbel i Zoll, 2017). T. Sroka wywodzi, iĝ ze
wzglÚdu na sposób okreĂlenia faktury nie
bÚdzie realizowaÊ znamion czynu zabronionego z art. 271a k.k. wystawienie faktury,
w której poĂwiadczenie nieprawdy polega
jedynie na zaniĝeniu m.in. kwoty naleĝnoĂci ogóïem, w wyniku czego ma ona wartoĂÊ niĝszÈ niĝ wartoĂÊ znaczna (Wróbel
i Zoll, 2017). Popeïnienie przestÚpstwa
zbart. 271abk.k. uzaleĝnione jest od wartoĂci kwoty naleĝnoĂci ogóïem, która zostaïa
zawarta na poĂwiadczajÈcej nieprawdÚ fakturze, a nie od wartoĂci kwoty naleĝnoĂci
ogóïem, która powinna byÊ na niej zawarta
w rzeczywistoĂci.
PodsumowujÈc, naleĝy przyjÈÊ wiÚc, ĝe
przedmiotem czynnoĂci sprawczej art. 271a
§ 1 k.k. nie jest kaĝda faktura, lecz tylko ta
zawierajÈca kwotÚ naleĝnoĂci ogóïem, której wartoĂÊ lub ïÈczna wartoĂÊ jest znaczna
– przeciwnie niĝ w art. 270a § 1 k.k.

8. Znamiona strony podmiotowej
– umyĂlnoĂÊ
PrzestÚpstwo wystawienia faktury
poĂwiadczajÈcej nieprawdÚ oraz uĝywania
takiej faktury ma charakter umyĂlny i moĝe
byÊ ono popeïnione zarówno z zamiarem
bezpoĂrednim, jak i ewentualnym. Przy
czym umyĂlnoĂÊ polega na zamiarze popeïnienia czynu zabronionego, a zamiar ten
obejmuje wypeïnienie znamion przedmiotowych takiego czynu (Lachowski, 2013,
s.b83). Zamiar bezpoĂredni polega na tym,
iĝ sprawca chce popeïniÊ czyn zabroniony.
Zamiar ewentualny – sprawca wprawdzie
nie chce popeïniÊ czynu zabronionego,
jednak przewidujÈc realnÈ moĝliwoĂÊ jego
popeïnienia, godzi siÚ na to.
W tym zakresie naleĝy powróciÊ do
uzasadnienia projektu, które podkreĂla,
ĝe: „nie bÚdÈ podlegaïy [...] odpowiedzialnoĂci osoby, które przypadkowo popeïniÈ bïÈd przy wystawieniu faktury, nawet
jeĝeli powstanie on w wyniku niedbalstwa,
a nawet lekkomyĂlnoĂci”12. W projekcie
podano dalej, ĝe sprawca faïszu intelektualnego faktury musi mieÊ peïnÈ ĂwiadomoĂÊ
tego, ĝe wystawia fakturÚ lub faktury, podajÈc w niej/nich nieprawdÚ, a wiÚc poniesie
odpowiedzialnoĂÊ, jeĝeli ma ĂwiadomoĂÊ,
ĝe poĂwiadczana przez niego okolicznoĂÊ
prawnie znaczÈca jest niezgodna z prawdÈ
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i chce tego lub w przypadku zamiaru ewentualnego – jeĂli takÈ moĝliwoĂÊ przewiduje
i godzi siÚ z niÈ. Prawodawca wskazuje jednak, ĝe: „(…) zamiar ten musi byÊ udowodniony przez organy procesowe, nie
moĝna stosowaÊ w tym zakresie domniemañ faktycznych wynikajÈcych z samego
wystawienia faïszywej faktury. W tym celu
moĝna np. wykazaÊ za pomocÈ zeznañ lub
dokumentów, ĝe sprawca wiedziaï, iĝ towar
wbrzeczywistoĂci nie istnieje albo nie zgadza
siÚ co do iloĂci. […] moĝna siÚ teĝ posïuĝyÊ
w tym celu zabezpieczonymi u niego dokumentami, notatkami, treĂciÈ korespondencji elektronicznej itd. Bez udowodnienia
umyĂlnoĂci dziaïania sprawcy nie jest moĝliwe pociÈgniÚcie go do odpowiedzialnoĂci karnej. W przeciwnym razie, stosujÈc
w razie koniecznoĂci reguïÚ in dubio pro
reo, zachowanie sprawcy naleĝy uznaÊ za
pomyïkÚ, która nie stanowi czynu przestÚpnego z uwagi na brak umyĂlnoĂci. Nie
wchodzi zatem w rachubÚ moĝnoĂÊ karania przedsiÚbiorców popeïniajÈcych bïÚdy,
dziaïajÈcych bez zamiaru wytworzenia nieprawdziwej faktury lub uĝycia takiej faktury ze ĂwiadomoĂciÈ, ĝe nie odzwierciedla
ona faktycznych zdarzeñ gospodarczych.
[…] Prokuratorzy dokonajÈ oceny zamiaru
popeïnienia czynu zabronionego, kierujÈc siÚ dotychczasowÈ praktykÈ i orzecznictwem w sprawach karnych dotyczÈcych
winy umyĂlnej, a nie poprzez pryzmat róĝnych interpretacji przepisów podatkowych
i ewentualnej odpowiedzialnoĂci bazujÈcej
na Kodeksie karnym skarbowym. W tym
drugim wypadku organy skarbowe czÚsto
uznajÈ czyn za popeïniony umyĂlnie tylko
przez to, ĝe podatnik zastosowaï odmiennÈ
interpretacjÚ przepisów podatkowych niĝ
organ. W konsekwencji na gruncie projektowanych przepisów konieczne bÚdzie
dowiedzenie sprawcy przez prokuratora
przed sÈdem zamiaru w podaniu nieprawdy
na fakturze [...]. Osoba, która wykorzystaïa
innÈ interpretacjÚ przepisu, albo osoba nieĂwiadomie uczestniczÈca w tzw. karuzeli
VAT takiego zamiaru w sposób oczywisty
nigdy nie miaïa”13.

9. Typ kwalifikowany
i uprzywilejowany
W art. 271a k.k. wprowadzono opisy
typów szczególnych, modyfikujÈcych typ
podstawowy czynu zabronionego. W § 2
art. 271a k.k. wprowadzono typ kwalifiko-
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wany poprzez wprowadzenie znamion kwalifikujÈcych: „jeĝeli sprawca dopuszcza siÚ
czynu […] wobec faktury lub faktur, zawierajÈcych kwotÚ naleĝnoĂci ogóïem, której
wartoĂÊ lub ïÈczna wartoĂÊ jest wiÚksza niĝ
piÚciokrotnoĂÊ kwoty okreĂlajÈcej mienie
wielkiej wartoĂci” i „jeĝeli sprawca […]
z popeïnienia przestÚpstwa uczyniï sobie
staïe ěródïo dochodu”. WyjaĂnienia wbtym
przedmiocie wymaga znamiÚ „mienia
wielkiej wartoĂci”. Definicja tego pojÚcia
znajduje siÚ w art. 115 § 6 k.k. ib stanowi,
iĝ „mieniem wielkiej wartoĂci jest mienie,
którego wartoĂÊ w czasie popeïnienia czynu
zabronionego przekracza 1 000 000 zïotych”. Aktualnie wiÚc dla przyjÚcia czynu
zbart. 271a k.k. kwota ta powinna byÊ wiÚksza niĝ 5 000 000 zï. Komentarz pod redakcjÈ M. Królikowskiego i R. Zawïockiego
(2017) wskazuje, ĝe zawarta na fakturze
kwota netto naleĝnoĂci ogóïem jest sumÈ
wartoĂci netto towaru lub usïugi oraz kwoty
podatku (art. 106e ust. 1 pkt 11–15 ustawy
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usïug).
Kolejno – „staïe ěródïo dochodu” nie
ma definicji legalnej w ustawie karnej, ale
ze wzglÚdu na jego uĝycie w art. 65 §b1bk.k.
(„przepisy dotyczÈce wymiaru kary, Ărodków karnych oraz Ărodków zwiÈzanych
zbpoddaniem sprawcy próbie, przewidziane
wobec sprawcy okreĂlonego w art. 64 § 2,
stosuje siÚ takĝe do sprawcy, który z popeïnienia przestÚpstwa uczyniï sobie staïe ěródïo dochodu lub popeïnia przestÚpstwo,
dziaïajÈc w zorganizowanej grupie albo
zwiÈzku majÈcych na celu popeïnienie przestÚpstwa oraz wobec sprawcy przestÚpstwa
o charakterze terrorystycznym”), podkreĂla
siÚ moĝliwoĂÊ stosowania interpretacji tego
pojÚcia powstaïego na gruncie powyĝszego
przepisu. I tak zwrot „uczynienie sobie
zb popeïnienia przestÚpstwa staïego ěródïa
dochodu” (art. 65 § 1 k.k.) oznacza trwaïoĂÊ oraz ciÈgïoĂÊ uzyskiwanego dochodu,
a sprawca powinien dopuszczaÊ siÚ przestÚpstwa wielokrotnie i z pewnÈ regularnoĂciÈ14. W tym miejscu zaznaczyÊ jednak
naleĝy, iĝ niedopuszczalne jest stosowanie
do sprawcy przestÚpstwa z art. 271a § 2bk.k.
(który z popeïnienia przestÚpstwa uczyniï
sobie staïe ěródïo dochodu) obostrzeñ
kary wynikajÈcych z art. 65 § 1 k.k. Ta sama
okolicznoĂÊ stanowiïaby bowiem podstawÚ
dwukrotnego obostrzenia odpowiedzialnoĂci. T. Sroka podkreĂla, ĝe: „w realizacji
znamion czynu zabronionego z art. 271a
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§b2 k.k. konieczne jest udowodnienie, ĝe to
jedno z przestÚpstw wskazanych w art. 271a
§ 1 k.k., a zatem wystawienie faktury (faktur) zawierajÈcej okreĂlonÈ kwotÚ naleĝnoĂci ogóïem, poĂwiadczajÈcej nieprawdÚ
co do okolicznoĂci faktycznych mogÈcych
mieÊ znaczenie dla okreĂlenia wysokoĂci
naleĝnoĂci publicznoprawnej, lub uĝywanie takiej faktury byïo dla sprawcy ěródïem
staïego dochodu” (Wróbel i Zoll, 2017).
M.bGaïÈzka podaje, iĝ aby przyjÈÊ kwalifikacjÚ z art. 271a § 2 k.k. dla faïszu intelektualnego kilku faktur, konieczne jest uznanie zachowañ sprawcy za jeden czyn, na
co w wielu wypadkach pozwoli konstrukcja
czynu ciÈgïego z art. 12 k.k. (GrzeĂkowiak
i Wiak, 2021).
UczyniÊ naleĝy takĝe uwagÚ przytaczajÈcÈ podglÈd wyraĝony w pracy pod redakcjÈ L. Gardockiego (2018, s. 1135–1136),
który wyróĝnia dwa typy kwalifikowane
czynu z art. 271a k.k. – jeden okreĂlony
wb§b2 wskazanego artykuïu, drugi jako uregulowany w art. 277a § 1 k.k. Art. 277a
§ 1 k.k. stanowi, iĝ: „kto dopuszcza siÚ
przestÚpstwa okreĂlonego w art. 270a § 1
albo art. 271a § 1 wobec faktury lub faktur,
zawierajÈcych kwotÚ naleĝnoĂci ogóïem,
której wartoĂÊ lub ïÈczna wartoĂÊ jest wiÚksza niĝ dziesiÚciokrotnoĂÊ kwoty okreĂlajÈcej mienie wielkiej wartoĂci, podlega karze
pozbawienia wolnoĂci na czas nie krótszy
od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolnoĂci”. Dla przyjÚcia wiÚc zastosowania art.
277a § 1 k.k. wartoĂÊ lub ïÈczna wartoĂÊ
naleĝnoĂci ogóïem uwidocznionej na fakturze albo fakturach przekracza 10 000 000 zï.
Kwestia wskazanego zagroĝenia karÈ zostanie poruszona w dalszej czÚĂci artykuïu.
W § 3 art. 271a k.k. wprowadzono typ
kwalifikowany poprzez wprowadzenie
znamienia uprzywilejowujÈcego „wypadek mniejszej wagi”. PojÚcie to takĝe nie
posiada definicji legalnej. Zmodyfikowano
tym samym nie tylko typ podstawowy tego
przestÚpstwa (§ 1), ale takĝe typ kwalifikowany (§ 2). PowoïujÈc siÚ na uzasadnienie ustawodawcy: „[…] moĝe siÚ jednak w konkretnych wypadkach zdarzyÊ,
ĝe pomimo odniesienia siÚ w fakturze
do kwoty naleĝnoĂci ogóïem o znacznej
lub wielkiej wartoĂci, bezprawna korzyĂÊ
majÈtkowa osiÈgniÚta w ten sposób bÚdzie
relatywnie niewysoka. Wówczas, w takiej
atypowej sytuacji, bÚdzie moĝna skorzystaÊ
zb przepisu statuujÈcego uprzywilejowany
typ czynu – wypadek mniejszej wagi (pro-
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jektowane […] art. 271a § 3 k.k.). Zastosowanie kwalifikacji zwiÈzanej z wypadkiem
mniejszej wagi moĝe nastÈpiÊ niezaleĝnie
od kwoty wyszczególnionej na fakturze,
bowiem moĝliwe sÈ do przewidzenia równieĝ sytuacje, w których wystawienie faktury
nawet na wielomilionowe kwoty nie wywoïa
istotnych negatywnych skutków. PrzyjÚcie
kwalifikacji czynu jako wypadku mniejszej
wagi z […] art. 271a § 3 k.k. powoduje,
ĝe niezaleĝnie od wysokoĂci naleĝnoĂci
wykazanej na fakturze czyn ten nie bÚdzie
podlegaï kwalifikacji z […] art. 271a § 2
[…]b k.k. w myĂl zasady specjalnoĂci wyïÈczania wieloĂci ocen karnoprawnych”15.
W komentarzu pod redakcjÈ A. GrzeĂkowiak i K. Wiaka zaznacza siÚ, ĝe majÈc
na uwadze fakt, ĝe art. 271a § 3 k.k. odsyïa
do przepisów o róĝnych progach kwotowych naleĝnoĂci widniejÈcych na fakturze
albo fakturach „o wypadku mniejszej wagi
przesÈdzaÊ powinna nie tyle wysokoĂÊ tych
kwot, co raczej niewielki stopieñ lub zakres
niebezpieczeñstwa czynu dla interesów
fiskalnych” (GrzeĂkowiak i Wiak, 2021).
A. Herzog uwaĝa rozwiÈzanie to jednak
za kontrowersyjne, ze wzglÚdu na wystÚpujÈcÈ w tym wypadku ocenÚ subiektywnÈ,
tym bardziej uwzglÚdniajÈc fakt, iĝ art. 271a
§b2 k.k. stanowi o zbrodni (Stefañski, 2020).
T. Sroka wskazuje, ĝe wpïyw na zakwalifikowanie znamion czynu zabronionego
jako wypadek mniejszej wagi mogÈ mieÊ
takie okolicznoĂci, jak „charakter faktury
poĂwiadczajÈcej nieprawdÚ, okolicznoĂci jej
uĝycia, ewentualne szkody majÈtkowe zwiÈzane z jej wykorzystaniem czy teĝ niewielki
zakres oddziaïywania faktury” (Wróbel
ibZoll, 2017). Zaznacza on takĝe w kontekĂcie rozmiaru szkody majÈtkowej, iĝ podstawowym celem wprowadzenia omawianej
regulacji byïo przeciwdziaïanie wyïudzaniu
podatku VAT – brak szkody majÈtkowej
moĝe byÊ niekiedy okolicznoĂciÈ samodzielnie uzasadniajÈcÈ przyjÚcie wypadku
mniejszej wagi (Wróbel i Zoll, 2017).

10. Zagroĝenie karÈ
Artykuï 271a k.k. nie zawiera zapisów
szczególnych regulujÈcych Ăciganie na
wniosek albo z oskarĝenia prywatnego.
Wb konsekwencji ich popeïnienie Ăcigane
jest z urzÚdu.
Czyn z art. 271a §1 k.k. zagroĝony jest
karÈ pozbawienia wolnoĂci od 6 miesiÚcy
do 8 lat. Ze wzglÚdu na takie uksztalto-
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wanie kary, moĝliwe jest zastosowanie
wbstosunku do sprawcy art. 37a k.k. („§b1.
Jeĝeli przestÚpstwo jest zagroĝone tylko
karÈ pozbawienia wolnoĂci nieprzekraczajÈcÈ 8blat, a wymierzona za nie kara pozbawienia wolnoĂci nie byïaby surowsza od
roku, sÈd moĝe zamiast tej kary orzec karÚ
ograniczenia wolnoĂci nie niĝszÈ od 3 miesiÚcy albo grzywnÚ nie niĝszÈ od 100 stawek dziennych, jeĝeli równoczeĂnie orzeka
Ărodek karny, Ărodek kompensacyjny lub
przepadek”) pozwalajÈcego na orzeczenie
zamiast kary pozbawienia wolnoĂci grzywny
lub kary ograniczenia wolnoĂci. Ze wzglÚdu
na wysokoĂÊ sankcji nie jest jednak moĝliwe
stosowanie warunkowego umorzenia postÚpowania oraz nadzwyczajnego zïagodzenia
kary (art. 60 § 8 k.k.).
Kwalifikowany typ faïszu intelektualnego okreĂlony w art. 271a § 2 k.k. zostaï
uznany za zbrodniÚ zagroĝonÈ karÈ pozbawienia wolnoĂci nie krótszÈ niĝ w wymiarze
lat 3. Art. 277a § 1 k.k. pozwala takĝe na
zastosowanie w stosunku do sprawcy kary
pozbawienia wolnoĂci na czas nie krótszy
niĝ lat 5 lub karÚ 25 lat pozbawienia wolnoĂci. Ustawowe zagroĝenie jest wiÚc tu
toĝsame jak przy przestÚpstwie faïszowania pieniÚdzy (art. 310 k.k.). – co ustawodawca zdaje siÚ tïumaczyÊ podobieñstwem
w zakresie zastosowania do najwiÚkszych
zorganizowanych grup przestÚpczych16.
Dla peïnej oceny tego zagroĝenia przedstawiÊ naleĝy takĝe rozwaĝania zawarte
wb komentarzu pod redakcjÈ R.A. Stefañskiego (2020): „Zagroĝenie ustawowe
zb art.b 277a KK jest równe niektórym najpowaĝniejszym przestÚpstwom wojennym
(art.b122 § 1 i 2, art. 123 § 2 KK) czy przestÚpstwom przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (art. 130 § 4 KK), a wyĝsze od zagroĝenia za zamach terrorystyczny (art.b140 KK)
czy przestÚpstwa przeciw mieniu znacznej
wartoĂci (art. 294 KK)”.
W przypadku § 3 art. 271a k.k., a wiÚc
wypadku mniejszej wagi, kara ta zostaïa
uksztaïtowana jako kara pozbawienia wolnoĂci do lat 3. W stosunku do sprawcy czynu
sankcjonowanego w art. 271a § 3 k.k. moĝliwe jest ponadto odstÈpienie od wymierzenia kary – art. 59 k.k. („Jeĝeli przestÚpstwo
jest zagroĝone karÈ pozbawienia wolnoĂci
nieprzekraczajÈcÈ 3 lat albo karÈ ïagodniejszego rodzaju i spoïeczna szkodliwoĂÊ
czynu nie jest znaczna, sÈd moĝe odstÈpiÊ
od wymierzenia kary, jeĝeli orzeka jednoczeĂnie Ărodek karny, przepadek lub Ărodek
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kompensacyjny, a cele kary zostanÈ w ten
sposób speïnione”).
Na uwagÚ w tym zakresie zasïuguje takĝe
przepis art. 277c k.k. dajÈcy moĝliwoĂÊ
zastosowania nadzwyczajnego zïagodzenia
kary lub odstÈpienia od jej wymierzenia
wb stosunku do sprawcy przestÚpstwa faïszu faktury, który wspóïpracuje z organami
Ăcigania oraz zwróciï korzyĂÊ majÈtkowÈ
osiÈgniÚtÈ z popeïnienia tego przestÚpstwa
w caïoĂci albo w istotnej czÚĂci. M. GaïÈzka
(GrzeĂkowiak i Wiak, 2021) wskazuje, ĝe
jest to rozwiÈzanie podobne do czynnego
ĝalu z art. 15 k.k., ale dotyczy ono dziaïañ
sprawcy podjÚtych po dokonaniu jednego
zb wymienionych w przepisie przestÚpstw
oraz nie skutkuje umorzeniem postÚpowania, lecz wydaniem wyroku skazujÈcego.
Ten przepis odnosi siÚ zgodnie z uzasadnieniem do grup przestÚpczych, a ma sïuĝyÊ:
„rozbiciu solidarnoĂci grup przestÚpczych,
dziaïajÈcych w celu dokonywania wyïudzeñ.
BiorÈc pod uwagÚ wzajemnie istniejÈce
powiÈzania interpersonalne i wspóïzaleĝnoĂÊ dziaïañ tych osób, ukierunkowanÈ na
dokonanie wyïudzenia podatkowego, poĝÈdane jest zinstytucjonalizowane przyznanie
moĝliwoĂci okreĂlonego zïagodzenia represji karnej w odniesieniu do tych, którzy zdecydujÈ siÚ na wyraĝenie tzw. czynnego ĝalu
w okreĂlonej formie lub teĝ zwrócÈ bezprawnie osiÈgniÚtÈ korzyĂÊ majÈtkowÈ”17.
Zgodnie z art. 277d k.k. przepisy
art.b277c § 1 i 3 k.k. stosuje siÚ odpowiednio
do sprawcy, który po wszczÚciu postÚpowania ujawniï wobec organu powoïanego do
Ăcigania przestÚpstw wszystkie jemu znane,
a nieznane dotychczas temu organowi
istotne okolicznoĂci przestÚpstwa, ab takĝe
wskazaï czyny pozostajÈce w zwiÈzku
zbpopeïnionym przez niego przestÚpstwem
i ich sprawców.
Nie bez znaczenia dla tego zagadnienia pozostajÈ takĝe rozwaĝania dotyczÈce
wpïywu konstrukcji art. 16a kodeksu karnego skarbowego (wyïÈczajÈcego karalnoĂÊ za delikt skarbowy w przypadku zïoĝenia prawnie skutecznej korekty deklaracji
podatkowej) na ukaranie za popeïnienie
przestÚpstwa lub wykroczenia pospolitego
niejako „nadbudowanego” na tym samym
czynie. ObrazujÈc, sprawca dziaïa w warunkach czynu ciÈgïego, wystawia nierzetelnÈ
fakturÚ, na podstawie danych tam zawartych sporzÈdza deklaracjÚ podatkowÈ,
nastÚpnie skutecznie jÈ koryguje. Zgodnie
z przyjmowanÈ liniÈ orzeczniczÈ – sprawca
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taki nie uniknie odpowiedzialnoĂci za przestÚpstwo z art. 271a k.k. Jak podaje S. Tarapata: „Wynika to z faktu, ĝe waga poszczególnych funkcji w obrÚbie prawa karnego
kryminalnego jest inna aniĝeli w sferze
prawa karnego skarbowego. Na gruncie
[k.k.] cel w postaci kompensacji naleĝnoĂci
publicznoprawnych nie ma bowiem charakteru nadrzÚdnego. Z tego teĝ powodu
ustawodawca nie przewidziaï wobec sprawców czynów z art. 271a lub art. 277a k.k.,
którzy wykazali siÚ czynnym ĝalem juĝ po
dokonaniu przestÚpstwa, okolicznoĂci wyïÈczajÈcych karalnoĂÊ, lecz umoĝliwiï zastosowanie wobec nich – w przypadku speïnienia warunków okreĂlonych w art. 277c
ib277d k.k. – instrumentów degresji karania
w postaci nadzwyczajnego zïagodzenia kary
albo odstÈpienia od jej wymierzenia. Uznaï
wiÚc, ĝe aktualnie w przypadku popeïnienia
deliktów fakturowych caïkowita rezygnacja ze sprawiedliwoĂciowej funkcji prawa
karnego jest niecelowa” (Tarapata, 2018,
s. 176).

11. Zbieg przepisów
OmówiÊ naleĝy takĝe zagadnienie moĝliwego w tym przedmiocie zbiegu przepisów,
które wedïug L. Gardockiego zachodzi:
„jeĝeli ten sam sprawca najpierw wystawi
fakturÚ lub faktury, zawierajÈce kwotÚ
naleĝnoĂci ogóïem, której wartoĂÊ lub
ïÈczna wartoĂÊ jest znaczna, poĂwiadczajÈc
nieprawdÚ co do okolicznoĂci faktycznych
mogÈcych mieÊ znaczenie dla okreĂlenia
wysokoĂci naleĝnoĂci publicznoprawnej
lub jej zwrotu albo zwrotu innej naleĝnoĂci ob charakterze podatkowym, a potem
takiej faktury lub faktur uĝywa, dopuszcza
siÚ jednego przestÚpstwa (prawna jednoĂÊ
czynu). Moĝe dojĂÊ do zbiegu przepisów
sankcjonujÈcych uĝycie zawierajÈcej nieprawdÚ faktury z art. 286 § 1 lub 3 KK,
penalizujÈcymi oszustwo” (Gardocki,
2018, s. 1136–1137). Podobnie wskazuje
siÚ w komentarzu do kodeksu karnego pod
redakcjÈ R.A. Stefañskiego (2020), twierdzÈc ĝe w wypadku, gdy poĂwiadczenie nieprawdy sïuĝy wprowadzeniu w bïÈd i osiÈgniÚciu korzyĂci materialnej, uzasadnione
jest stosowanie kwalifikacji kumulatywnej
z przepisem art.b286 § 1 k.k. Zaznacza siÚ
tam takĝe moĝliwoĂÊ zaistnienia idealnego
zbiegu przestÚpstwa z art. 271a k.k. z przestÚpstwem skarbowym lub wykroczeniem
skarbowym przeciwko obowiÈzkom podat-
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kowym, wskazujÈc w tym wzglÚdzie na
uchwaïÚ SÈdu Najwyĝszego z dnia 24 stycznia 2013 r., I KZP 19/12 oraz ĝe „przepis
art. 271a KK w zakresie wystawienia nierzetelnej faktury lub faktur stanowi lex specialis wobec art. 271 § 1 KK, zaĂ w zakresie
uĝycia takiej faktury – wobec art. 273 KK,
co wyïÈcza uĝycie ich w kwalifikacji prawnej” (Stefañski, 2020).

12. Zakoñczenie
Nie sposób nie zauwaĝyÊ pojawiajÈcej
siÚ w zamierzeniach polskiego ustawodawcy
idei zaostrzania karalnoĂci czynów zwiÈzanych z dziaïalnoĂciÈ gospodarczÈ, prawidïowoĂciÈ funkcjonowania obrotu gospodarczego czy Ăwiadczeñ uiszczanych przez
przedsiÚbiorców na rzecz pañstwa. Powyĝsze daje wyraz wystÚpujÈcemu wb naukach
kryminologicznych przekonaniu, ĝe przestÚpczoĂÊ stanowi dynamiczne zjawisko,
które nieustannie ewoluuje (Chlebowicz,
2016, s. 178). Jest to takĝe oznaka obserwowanej tendencji przesuwania Ărodków
prawnokarnej ochrony przed wyïudzeniem
podatku od towarów i usïug z zakresu prawa
karnego skarbowego do prawa karnego,
tym samym oddajÈc prymat prowadzenia
postÚpowania oraz gromadzenia dowodów
policji i prokuraturze, zastÚpujÈcej w tym
przedmiocie organy podatkowe. Z punktu
widzenia legislacji art.b 271a k.k. obejmuje
bowiem swym zakresem stany faktyczne
regulowane wczeĂniej przez kodeks karny
skarbowy w art. 62 k.k.s.
Omawiane zagadnienie ma szczególne
znaczenie dla osób prowadzÈcych dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ nie tylko z punktu widzenia postrzegania firmy przez kontrahentów
czy wspóïpracowników (w obliczu prowadzonych postÚpowañ karnych czy patologii
zarzÈdzania; zob. Pasieczny, Kïobukowski
ib Poliñska, 2018, s. 105–106), lecz takĝe
zwaĝywszy na rodzaj i rozmiar realnej sankcji karnej. Jak wskazuje K. Radzikowski,
nowe przepisy nie pozwalajÈ bowiem na
dokïadne rozgraniczenie tej sfery od przestÚpczoĂci podatkowej, nie wykluczajÈc tym
samym zaostrzenia karalnoĂci osób dziaïajÈcych w zamiarze ewentualnym bÈdě jedynie pozostajÈcym na jego granicy z niedbalstwem lub lekkomyĂlnoĂciÈ (Radzikowski,
2017, s. 39).
Przede wszystkim jednak, z punktu
widzenia obywatela, na uwagÚ w tym przedmiocie zasïuguje zagroĝenie karÈ uzaleĝ-
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nione od wysokoĂci kwoty naleĝnoĂci uwidocznionej w fakturze, a nie uszczuplonej
naleĝnoĂci publicznoprawnej oraz moĝliwoĂci pozwalajÈce wymierzaÊ sÈdowi kary
pozbawienia wolnoĂci w wymiarze nawet
25 lat pozbawienia wolnoĂci – a wiÚc kary
orzekanej najczÚĂciej w wyniku naruszenia
dobra, takiego jak ĝycie czy zdrowie (przykïadowo karÚ tÚ orzeczono w stosunku do
mïodocianego sprawy czynu zgwaïcenia
ibzabójstwa; zob. Piotrowski, 2017, s.b130).
Nie sposób nie odnieĂÊ wraĝenia, iĝ kara
ta w swym rozmiarze dla „zwykïego obywatela” jawi siÚ jako rzecz niespotykana,
ab nawet niemoĝliwa w zakresie przestÚpczoĂci gospodarczej. PozostajÈc w zagadnieniach istotnych dla „zwykïego obywatela” nie moĝna pominÈÊ faktu rozszerzenia
zakresu moĝliwoĂci zarzÈdzenia procesowej
kontroli i utrwalania treĂci rozmów telefonicznych oraz prowadzenia czynnoĂci operacyjno-rozpoznawczych o czyny z art. 271
§ 1 i 2 k.k. Potwierdza to istotnoĂÊ walki
z tym zjawiskiem dla ustawodawcy, gdyĝ
moĝliwoĂci kontroli prowadzonych rozmów
czy prowadzenia czynnoĂci operacyjnorozpoznawczych, ze wzglÚdu na oczywistÈ
ingerencjÚ w prawa i wolnoĂci obywateli
obliczone sÈ przez ustawodawcÚ enumeratywnie, z zamiarem stosowania ich jedynie
w konkretnych przypadkach.
Autor niniejszego opracowania musi
jednak poddaÊ w wÈtpliwoĂÊ surowoĂÊ
zastosowanych sankcji karnych, które
swoim rozmiarem odpowiadajÈ sankcjom
stosowanym w przypadku naruszania
takich dóbr prawnych, jak zdrowie ibĝycie.
Nie umniejszajÈc przy tym znaczeniu dóbr,
które wprowadzone przepisy majÈ skutecznie chroniÊ, sposób postÚpowania ustawodawcy prowadzi do niebezpiecznej praktyki
zrównywania odpowiedzialnoĂci za czyny
mogÈce byÊ zaklasyfikowane jako fiskalne
i te, które wb powszechnej ĂwiadomoĂÊ
obywateli uznawane sÈ jako czyny ob najwiÚkszym ciÚĝarze gatunkowym. Oczywista
wbtym przypadku jest funkcja prewencyjna
regulacji i odstraszajÈca potencjalnych
sprawców. Jednak zrównywanie ochrony
tak róĝnych gatunkowo wartoĂci musi
budziÊ niepokój. Otwartym pozostaje równieĝ pytanie o stosunek sÈdów do surowoĂci kar wprowadzonych przez ustawodawcÚ,
gdyĝ na wnioski wbtym zakresie, ze wzglÚdu
na brak materiaïu w postaci prawomocnych
orzeczeñ zawierajÈcych wymiar kary jest
jeszcze zdecydowanie zbyt wczeĂnie. Zbper-
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spektywy ochrony praw i wolnoĂci obywateli kolejnym dyskusyjnym zagadnieniem
jest przyznanie organom szerokich moĝliwoĂci w zakresie prowadzenia czynnoĂci
operacyjno-rozpoznawczych.
Otwarte pozostajÈ inne pytania, zwiÈzane chociaĝby z prowadzeniem postÚpowañ przygotowawczych i przygotowaniem
organów Ăcigania do zajmowania siÚ sprawami faïszu intelektualnego faktury i gromadzenia dowodów. Powyĝsze wymaga
bowiem znajomoĂci przepisów i procedur
podatkowych. W momencie sporzÈdzania niniejszej pracy ponownie nie sposób
wysnuÊ jednoznaczne wnioski, oparte na
prawomocnych rozstrzygniÚciach sÈdów
powszechnych, jak przeniesienie kompetencji w zakresie Ăcigania z organów podatkowych na policjÚ i prokuraturÚ wpïynÚïo
na sprawnoĂÊ i skutecznoĂÊ postÚpowañ.
Z zaïoĝenia bowiem przedmiotowe zmiany
miaïy zapewniÊ tym organom „ïatwoĂÊ”
prowadzenia postÚpowañ – co nie zawsze
przekïada siÚ przecieĝ na skutecznoĂÊ.
SkonstatowaÊ naleĝy jednak, iĝ pomimo
wszystkich podnoszonych wÈtpliwoĂci
ib zastrzeĝeñ, wprowadzenie powyĝszych
zmian do kodeksu karnego oceniaÊ naleĝy
pozytywnie. Dotychczasowa regulacja
bowiem wykazywaïa cechy iluzorycznej
ochrony, co wykorzystywane byïo przez
osoby zajmujÈce siÚ dziaïalnoĂciÈ przestÚpczÈ o charakterze gospodarczym,
wb szczególnoĂci zaĂ przez grupy przestÚpcze. Wprowadzenie powyĝszej regulacji nie
powinno jednak zakoñczyÊ prac nad uregulowaniem karnym tej sfery dziaïalnoĂci
obywateli, gdyĝ obecne niejednoznaczne
przepisy mogÈ budziÊ wÈtpliwoĂci interpretacyjne oraz (w odniesieniu szczególnie do sankcji) w zakresie spójnoĂci caïego
systemu prawnego. Praktyka orzecznicza
ukaĝe jednak czy zamysï ustawodawcy okazaï siÚ skuteczny.

Przypisy
1
2
3
4

5

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z póěn. zm.).
Druk sejmowy Nr 888, Sejm VIII kadencji.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(t.j. Dz.U. 2020, poz. 1444 z póěn. zm.).
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usïug (t.j. Dz.U. 2021, poz. 685
zbpóěn. zm.).
Ibidem.
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6

7

8
9
10

11

12
13

14
15

16
17

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie
ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. 2017, poz. 244).
Ustawa z dnia 10 wrzeĂnia 1999 r. – Kodeks
karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 408
zbpóěn. zm.).
Ibidem.
Ibidem.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usïug (t.j. Dz.U. 2021, poz. 685
zbpóěn. zm.).
RzÈdowy projekt ustawy o zmianie ustawy
–b Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Pozyskano z: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/
druk.xsp?nr=888.
Druk sejmowy Nr 888, Sejm VIII kadencji.
RzÈdowy projekt ustawy o zmianie ustawy
–b Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
–
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.
xsp?nr=888 (2.01.2021).
Wyrok SÈdu Apelacyjnego w odzi – II Wydziaï
Karny z dnia 22 maja 2018 r., II AKa 24/18.
RzÈdowy projekt ustawy o zmianie ustawy
–b Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
–
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.
xsp?nr=888 (2.01.2021).
Druk sejmowy Nr 888, Sejm VIII kadencji.
Ibidem.
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