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DLA BIZNESU 

Mogą wzrosnąć kary za wykroczenia 
skarbowe 

W ostatnich tygodniach do sejmu wpłynął nowy       
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o       
podatku akcyzowym oraz niektórych innych     
ustaw (druk sejmowy nr 860). Projekt jest już        
skierowany do pierwszego czytania. Jego głównym      
założeniem jest fakt, że najpewniej już od kwietnia        
2021 roku trudniej będzie uniknąć konieczności      
zapłaty podatku akcyzowego od samochodu     
sprowadzonego z zagranicy. Po zmianach nie      
będzie już też bezterminowych wiążących     
informacji akcyzowych.  

UWAGA! Co ważne w projekcie nowelizacji akcyzy       
jest też zmiana dotycząca jednego przepisu      
kodeksu karnego skarbowego. Chodzi o art. 48 par.        
2 kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z jego       
aktualną wersją, mandatem karnym można nałożyć      
karę grzywny w granicach nieprzekraczających     
podwójnej wysokości minimalnego   
wynagrodzenia. W 2021 roku jest to 5,6 tys.        
złotych. Wykroczeniem może być m.in. niezłożenie      
deklaracji w terminie, niewpłacenie podatku w pełnej       
wysokości czy np. błędne wystawianie dowodów      
sprzedaży. Projekt nowelizacji przewiduje jednak, że      
mandatem karnym będzie można nałożyć karę      
grzywny w granicach nieprzekraczających    
pięciokrotnej wysokości minimalnego   
wynagrodzenia. Jeśli przepis zostanie uchwalony w      
proponowanej wersji, kara grzywny za wykroczenie      
skarbowe będzie mogła wynieść maksymalnie 14 tys.       
złotych, czyli dwa i pół raza więcej niż obecnie. 

W uzasadnieniu projektu nowelizacji wskazane     
zostało, że proponuje się podniesienie wysokości      
górnej granicy kary grzywny orzekanej w      
postępowaniu mandatowym. Zdaniem rządu, jest to      
realizacja postulatów wynikających z praktyki, a      
sugerujących konieczność objęcia tym    
postępowaniem szerszego zakresu czynów    
zabronionych kwalifikowanych jako wykroczenie    
skarbowe. Według autorów projektu, zmiana ta      
powinna również posłużyć odciążeniu sądów w      
sprawach o wykroczenia skarbowe, gdy weźmie się       

pod uwagę, że brak możliwości zastosowania      
adekwatnej do czynu sankcji przez organ mandatowy       
skutkuje koniecznością występowania do sądu z      
aktem oskarżenia lub z wnioskiem o wyrażenie       
zgody na dobrowolne poddanie się     
odpowiedzialności. 

Zgodnie z kks karę grzywny w drodze mandatu        
karnego można nałożyć jedynie, gdy osoba sprawcy i        
okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego    
nie budzą wątpliwości i nie zachodzi potrzeba       
wymierzenia kary surowszej. Aktualna propozycja     
podwyższenia górnej granicy kary grzywny     
orzekanej w postępowaniu mandatowym jest     
uzasadniana właśnie chęcią stosowania wyższej kary      
bez konieczności występowania do sądu z aktem       
oskarżenia lub z wnioskiem o wyrażenie zgody na        
dobrowolne poddanie się odpowiedzialności  

Z tego względu być może faktycznie zamiast       
kierowania do sądu oskarżenia, częściej będą      
wystawiane mandaty. Rozwiązanie to może więc      
mieć pewien walor pozytywny, umożliwiając szybkie      
zakończenie postępowania, czego często oczekuje     
również osoba pociągnięta do odpowiedzialności za      
wykroczenie. Jednak z drugiej strony na skutek       
proponowanej zmiany, organy mogą być skłonne do       
nakładania kar w wyższym wymiarze za drobne       
uchybienia, stanowiące wykroczenia skarbowe. Do     
tej kategorii zaliczają się takie czyny, jak np.        
prowadzenie ksiąg w sposób wadliwy, czyli zgodny z        
rzeczywistością, ale niepoprawny od strony     
formalnej, a także niezłożenie deklaracji przez      
płatnika 

Podatnicy mogą być postawieni przed trudną      
alternatywą. Albo zgodzić się na przyjęcie mandatu i        
przyznanie, że popełnili czyn zabroniony, ale      
korzystać z równoczesnego uznania swojego     
działania za przypadek mniejszej wagi, albo nie       
przyjąć mandatu i angażować się w długotrwały spór        
z niepewnym rezultatem i ryzykiem zastosowania      
bardziej dotkliwych kar.  

Będziemy Państwa na bieżąco informować o      
zmianach w zakresie wspomnianych wyżej     
przepisów. 
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Rzecznik MŚP sprzeciwia się odbieraniu 
wsparcia za łamanie zakazów epidemicznych 

Po decyzji rządu o przedłużeniu obostrzeń do 31        
stycznia, w tym zamknięcia stoków narciarskich i       
hoteli, wielu przedsiębiorców po 17 stycznia      
zamierza otworzyć swoje biznesy, mimo zakazów i       
możliwych konsekwencji finansowych. Z jednej     
strony mogą to być kary od GIS-u, z drugiej         
pozbawienie się szansy na wsparcie z tarcz       
pomocowych. W piątek wicepremier, szef MRPiT      
Jarosław Gowin potwierdził, że najdotkliwszą karą      
dla firm łamiących przepisy będzie wyłączenie z       
Tarczy Branżowej i Finansowej. 

Według rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw      
wątpliwa jest podstawa do odmowy udzielenia      
pomocy publicznej, w sytuacji gdy biznesmen nie       
zastosuje się do ograniczeń, nakazów i zakazów       
ustanowionych w związku z epidemią. Jednocześnie      
jak zwraca uwagę w regulaminie zapisano, że "żadne        
postanowienie dokumentu programu Tarcza 2.0 nie      
kreuje po stronie beneficjenta jakichkolwiek     
wierzytelności, praw, roszczeń, zarzutów oraz     
uprawnień kształtujących wobec PFR, Skarbu     
Państwa ani jakiejkolwiek innej osoby. 

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz wielokrotnie     
zgłaszał swoje wątpliwości do przepisów zarówno      
podczas prac nad projektem ustawy, jak również po        
jej uchwaleniu.  

UWAGA! W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że       
po interwencji Rzecznika MŚP Państwowy Inspektor      
Sanitarny w Koszalinie odstąpił od nałożenia na       
przedsiębiorcę administracyjnej kary pieniężnej.    
Warto więc brać pod uwagę pomoc ze strony tej         
instytucji w razie kłopotów z sanepidem.  

źródło: prawo.pl, rzecznikmsp.gov.pl 
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