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Kamil Dąbrowski 

 

Wpływ regulacji karnoskarbowej  

na procesy gospodarowania źródłami podatkowymi 

 

Streszczenie: Proces gospodarowania źródłami podatkowymi jest najczęściej wiązany  

z przedmiotem normowania szeroko rozumianego prawa podatkowego. Choć spostrzeżenie tej 

zależność jest zdaniem autora poprawne, to w niniejszym artykule zmierza on jednak do uwypuklenia 

istniejących zależności pomiędzy możliwością racjonalnego gospodarowania źródłami podatkowymi, 

a istnieniem regulacji karnoskarbowej. Wychodząc z założenia, iż podstawą każdej racjonalnej 

gospodarki winien być proces planowania, autor wykazuje, iż to właśnie karnoskarbowe instytucje 

prawne - poprzez ukształtowanie szeregu „zachęt” do realizacji obowiązków podatkowych - są 

podstawowymi regulacjami kreującymi możliwość racjonalnego prognozowania wysokości dochodów 

z tzw. źródeł podatkowych. W konsekwencji autor zarysowuje tezę, o wiodącej roli regulacji 

karnoskarbowej w procesach racjonalnego gospodarowania źródłami podatkowymi. 

 

Słowa kluczowe: prawo karne skarbowe, gospodarka źródłami podatkowymi 

 

Wprowadzenie 

Niniejszy artykuł wpisuje się w szeroką problematykę związaną z badaniem 

procesów gospodarowania źródłami podatkowymi. Choć zagadnienie to 

tradycyjnie ujmowane jest w ramy problemów badawczych doktryny prawa 

finansowego, to niniejszy artykuł, uwypuklając istnienie również innej 

perspektywy, ma na celu wskazanie na istotną w tym zakresie rolę regulacji 

karnoskarbowej. Dlatego też nie jest on kolejnym przykładem publikacji 

dotyczącej takich zagadnień jak problem racjonalizacji wydatków publicznych159, 

czy też formą przemyśleń omawiających zasady i warunki odpowiedzialności za 

nieprawidłowe wykorzystywanie źródeł podatkowych160. Dokonana w jego 

ramach analiza powyższej tematyki, przeprowadzona przez pryzmat 

karnistycznych instytucji, zmierza bowiem do uwypuklenia wpływu regulacji 

karnoskarbowej na procesy gospodarowania źródłami podatkowymi. I choć prima 

facie wydawać się może, iż podporządkowana materialnie, m.in. prawu 

podatkowemu, treść Kodeksu karnego skarbowego161, sprawia, iż pełnić on może 

doń tylko rolę służebną, to w ramach niniejszego artykułu autor zmierza do 

                                                           
159 Na przykład: J. Stankiewicz, Problemy racjonalizacji wydatków publicznych i wieloletniego 

planowania finansowego w aspekcie budżetu zadaniowego i wieloletnich planów finansowych  
w Polsce, [w:] System prawa finansowego. Prawo finansowe sektora finansów publicznych, t. II,  

E. Ruśkowski (red.), Warszawa 2010 r., s. 269-306. 
160 W. Robaczyński, A. Babczuk i A. Talik (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Podstawy  

i zakres odpowiedzialności, Warszawa 2015 r., s. 3-308. 
161 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.  

poz. 186 ze zm.), dalej: k.k.s. 
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udowodnienia tezy, iż to właśnie regulacja karnoskarbowa daje podstawy do 

prowadzenia racjonalnej gospodarki źródłami podatkowymi. 

Dla osiągnięcia tak zarysowanego celu punktem wyjścia niniejszych rozważań 

winna być analiza samego pojęcia „racjonalna gospodarka”. Jego wyraźne 

zdefiniowanie nie tylko ujednoznaczni zakres i treść niniejszych przemyśleń, lecz 

przede wszystkim przyczyni się do wyeliminowania co najmniej niektórych  

z pojawiających się - w związku z wieloznacznością powyższego terminu - 

zarzutów co do niżej zawartych twierdzeń i wniosków. W tym zakresie językowe 

rozumienie powyższego terminu zdaje się w pełni nie rozwiązywać nasuwających 

się wątpliwości. Zgodnie bowiem z definicją słownikową zwrot „racjonalny” 

znaczy tyle, co „oparty na logicznym rozumowaniu” lub też „oparty na metodach 

naukowych, dobrze przemyślany, uzasadniony i dający dobre wyniki”162.  

Z kolei zwrot „gospodarka” oznacza m.in. tyle, co „organizacja produkcji, 

sposobów produkcji”163. Podobnie oba zwroty ujmują również inne słowniki 

języka polskiego164. W związku z tym, iż językowe znaczenie zdaje się nie 

oddawać głębi omawianego sformułowania, zasadnym wydaje się zwrócenie 

uwagi na jego znaczenie wypracowane na gruncie nauk ekonomicznych. Choć 

doktryna ta nie formułuje w tym zakresie odpowiedniej definicji klasycznej,  

to niemal jednolicie wskazuje, iż racjonalna gospodarka określonymi środkami 

zakłada wybór takiej formy ich alokacji, która w najwyższym stopniu umożliwi 

osiągnięcie maksymalnych korzyści, jakie z takich środków można potencjalnie 

uzyskać. Podkreśla się bowiem, iż: „Ekonomiczne przesłanki racjonalności 

postrzegane są jako działania skierowane na osiągnięcie skuteczności (rozumianej 

jako optymalna relacja między wyznaczonymi celami i zadaniami a osiągniętymi 

efektami ich realizacji) oraz efektywności (bazującej na oszczędności dysponenta 

w gospodarowaniu posiadanymi zasobami”165. 

 

Planowanie jako podstawa racjonalnej gospodarki źródłami podatkowymi 

Uwzględniając powyższe znaczenie stwierdzić należy, iż jednym  

z podstawowych wymogów prowadzenia racjonalnej gospodarki jest jej 

planowanie. Choć twierdzenie to niemal automatycznie nasuwa pejoratywne 

skojarzenia związane z okresem gospodarki centralnie planowanej, to nie może 

być sprowadzane wyłącznie do tej kategorii, a w konsekwencji jawi się jako 

uzasadnione także na gruncie obecnego systemu prawno-ekonomicznego.  

Jak słusznie zauważa bowiem H. Zalewski: „Rola planowania w warunkach 

rynkowych ma szczególne znaczenie. Dotyczy ono bowiem skonkretyzowania 

                                                           
162 E. Sobol (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 2000 r., s. 821. 
163 Ibidem, s. 237. 
164 por. M. Szymczak, Słownik języka polskiego, Warszawa 1981 r., s. 7. 
165 J. Stankiewicz, Problemy…, [w:] System…, E. Ruśkowski (red.), s. 270-271. 
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koncepcji działania w stale zmieniających się okolicznościach oraz sposobach 

realizacji celów po to, by zmniejszyć niepewność i ryzyko wynikające  

z przyszłych warunków działania.166 W tym zakresie zwrócić należy uwagę,  

iż planowanie w kontekście prowadzenia racjonalnej gospodarki ma niejako 

dwubiegunowy charakter. Z jednej strony wymaga wskazania zadań - celów, do 

których osiągnięcia zmierzać ma określona forma gospodarowania. Z drugiej zaś, 

limitując ich zakres, prognozuje zasób potencjalnych środków możliwych do 

wykorzystania dla maksymalnego osiągnięcie wcześniej zarysowanych celów.  

Podkreślić przy tym należy, iż przedmiotowe szacowanie środków winno 

charakteryzować się wysoką faktyczną weryfikowalnością. Jedynie prognoza, 

zmierzająca niemal do całkowitej sprawdzalności, umożliwia bowiem 

zarysowywanie stawianych zadań w sposób adekwatny do później uzyskiwanych 

i przeznaczanych na ten cel środków. Zależność ta sprawia, iż w istocie to właśnie 

proces wysoko-prawdopodobnego prognozowania rozmiarów osiąganych 

środków, a nie np. zasad zracjonalizowania ich wykorzystywania, jest logicznie 

pierwotnym warunkiem dla prowadzenia racjonalnej gospodarki.  

Powyższe uwagi nabierają szczególnego znaczenia w kontekście zasad 

prowadzenia racjonalnej gospodarki źródłami podatkowymi. Podstawą jej 

prowadzenia są bowiem odpowiednio zarysowane formy planowania - zwłaszcza 

obejmujące prognozy zakresu środków finansowych osiąganych ze źródeł 

podatkowych. O zależności tej zdaje się mieć świadomość również ustrojodawca 

- konstruując w art. 219 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 

1997 r.167 wymóg corocznego planowania wydatków i dochodów publicznych  

w ramach ustawy budżetowej. Nie można bowiem zapominać, iż w zakresie 

prognozowania dochodów budżetowych to właśnie źródła podatkowe stanowią 

ich przeważającą część168.  

Uwzględniając powyższe w pełni uzasadnionym wydaje się twierdzenie,  

iż jedynie wysoko-prawdopodobne prognozowanie wysokości środków 

finansowych osiąganych z tzw. źródeł podatkowych pozwala na prowadzenia 

racjonalnej gospodarki tą kategorią dochodów publicznych. 

 

Rola regulacji karnoskarbowej w zakresie prognozowania wysokości 

dochodów podatkowych  

Mając na względzie powyższe twierdzenia zarysować należy podstawowy cel 

wszelkich regulacji prawnych związanych z szeroką kategorią dochodów 

publicznych, jakim wydaje się być wprowadzenie mechanizmów gwarantujących 

                                                           
166 H. Zalewski, Polityka i strategia w zarządzaniu finansami firmy, Gdańsk 1999 r., s. 121. 
167 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78,  

poz. 483 ze zm.), dalej: Konstytucja. 
168 Z. Wardak, Karnoskarbowa i kryminologiczna problematyka oszustwa podatkowego, Łódź 

2014 r., s. 175. 
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wysoką weryfikowalność wspominanych prognoz finansowych. Odczytując 

właśnie tak określony cel normowania, uwypukla się szczególna rola regulacji 

karnoskarbowej, która powszechnie jest postrzegana jako istotna formuła 

ochronna dla interesów finansowych Skarbu Państwa169.  

Taka perspektywa jest wprost powiązana z charakterem ogólnego przedmiotu 

ochrony prawa karnego skarbowego - chroniąc finansowy aspekt interesów 

Skarbu Państwa170, regulacja ta kreuje bowiem swój przedmiot ochrony jako 

interes o charakterze ekonomicznym i ponadindywidualnym171. Tak zarysowany 

materialny przedmiot ochrony determinuje również główny cel procesowej części 

k.k.s. Wskazuje się bowiem, iż właśnie „(…) egzekucyjna funkcja materialnego 

prawa karnego skarbowego przekłada się na szczególny w stosunku do 

powszechnego procesu karnego cel postępowania karnoskarbowego. Jest nim 

właśnie wyrównanie uszczerbku finansowego Skarbu Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego spowodowanego czynem zabronionym”172.  

Przedmiotowy cel postępowania bezspornie determinuje zaś również sam 

sposób postrzegania przedmiotowego unormowania. Zarysowana optyka zmusza 

bowiem do ujęcia k.k.s. w specjalnych kategoriach - łącząc w sobie elementy 

charakterystyczne zarówno dla prawa karnego, jak i finansowego173, głównym 

celem jego ustanowienia zdaje się być wypracowanie postaw społecznych 

zgodnych z finansowym interesem Skarbu Państwa. Ich społeczne 

zaakceptowanie, zwiększając efektywność egzekwowania podatkowych środków 

finansowych, potęguje również sprawdzalność stawianych w tym zakresie 

prognoz co do ich wysokości. Dlatego też już same stawiane przez prawodawcę 

zadania, jakie wykonywać ma regulacja karnoskarbowa, w pełni uzasadniają 

poglądy zarówno o jej wpływie na możliwość adekwatnego prognozowania ich 

wysokości, jak również twierdzenia o jej wadze dla prowadzenia racjonalnej 

gospodarki źródłami podatkowymi.  

Niezależnie jednak od powyższych uwag, wskazać należy również na 

szczegółowe role, jakie normodawca zdaje się przypisywać omawianej 

kodyfikacji. W tym zakresie - mając świadomość zarysowanej zależności - 

prawodawca zdaje się w pierwszej kolejności dążyć za jej pomocą do stworzenia 

mechanizmów zabezpieczających przed uszczupleniem dochodów podatkowych, 

niż do form represyjnie reagujących na takie zdarzenia. Dlatego też w zakresie 

funkcjonowania prawa karnego skarbowego szczególną rolę odgrywa jego 

                                                           
169 A. Wiśniewski, Zagadnienie odrębności prawa karnego skarbowego, Szczecin 2012 r., s. 48. 
170 Ibidem, s. 53. 
171 J. Sawicki, Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym, 

Wrocław 2011 r., s. 73. 
172 L. Wilk, Zasada priorytetu egzekucji nad represją w prawie karnym skarbowym, „Prokuratura 

i Prawo” 2012, nr 7-8, s. 14. 
173 A. Wiśniewski, Zagadnienie…, s. 62. 
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funkcja ogólnoprewencyjna. W tym zakresie prawodawca konstruując sankcje 

karne, ustanawia niejako autonomiczną „zachętę” do realizacji obowiązków 

podatkowych. Choć ma ona wyraźnie negatywny charakter i sprowadza się do 

aspektu uniknięcia określonej dolegliwości, to uznać należy, iż prawodawca 

wskazując katalog preferowanych postaw społecznych, sprzyja również ich 

utrwaleniu.  

Omawiana rola jest szczególnie doniosła ze względu na charakter przestępstw 

karnoskarbowych - nie stanowiąc czynów mala per se, są często połączone  

z szeroką akceptacją społeczną. Brak indywidualnie i wyraźnie oznaczonego 

pokrzywdzonego sprzyja poczuciu braku ich bezprawności lub co najmniej 

karygodności. W konsekwencji domniemywać można, iż niepołączenie naruszeń 

obowiązków podatkowych z sankcją karną, co najmniej utrwaliłoby 

funkcjonujące preferencje społeczne, a tym samym pozostawiało poczucie 

indyferentności szeroko rozumianych oszustw podatkowych. Dlatego też w pełni 

uzasadnione wydaje się twierdzenie, iż już funkcja ogólnoprewencyjna regulacji 

karnoskarbowej, poprzez wyraźnie wskazanie zachowań mala prohibitia, sprzyja 

wypracowaniu właściwych postaw społecznych zwiększających tym samym 

wiarygodność i sprawdzalność prognoz dochodów ze źródeł podatkowych. 

Zaznaczyć przy tym należy, iż choć omawianą funkcję ujmować można  

w kategoriach represyjnych form oddziaływania prawa karnego skarbowego - co 

wielokrotnie skłania do przyjęcia tezy, iż regulacja ta pełni głównie funkcję 

represyjną174 jako prawnie uregulowana forma reakcji na niektóre naruszenia 

interesów finansowych Skarbu Państwa - to podkreślenia wymaga, iż jego 

priorytetem jest jednak funkcja egzekucyjna. We współczesnej polityce 

karnoskarbowej bardziej chodzi bowiem nie o represje, czy wychowanie sprawcy, 

lecz o wyrównanie uszczerbku wyrządzonego nieterminowym uiszczeniem 

należności publicznoprawnych. Jak słusznie zauważa L. Wilk: „Zasada priorytetu 

egzekucji należności publicznoprawnych nad represją stanowi swoisty 

karnoskarbowy odpowiednik idei tzw. „sprawiedliwości naprawczej”  

w powszechnym prawie karnym”175. Należy więc przyjąć, iż tak jak 

sprawiedliwość naprawcza stanowi swoisty znak charakterystyczny współczesnej 

polityki kryminalnej, tak samo idea priorytetu egzekucji jest nieodłączną cechą 

obecnej polityki i regulacji karnoskarbowej.  

Powyższe preferencje wyraźnie uwypuklają się przy analizie normatywnej 

treści k.k.s., na gruncie którego odnaleźć można szereg instytucji wyraźnie 

sygnalizujących wskazany priorytet. Jak słusznie zauważa J. Sawicki: „W tym 

kontekście w prawie karnym skarbowym na plan pierwszy wysuwają się trzy 

                                                           
174 J. Cholewicki, Restrykcyjność polskiego modelu karnego skarbowego, „Prokuratura  

i Prawo” 2014, nr 4, s. 83-101. 
175 L. Wilk,Zasada…, s. 8. 
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instytucje, ujęte w rozdziale 2 kodeksu karnego skarbowego: czynny żal, 

dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i odstąpienie od wymierzenia 

kary”176. Uwagę przy tym zwraca już samo umiejscowienie omawianej regulacji 

w ogólnej systematyce k.k.s. - wprowadzając odrębny rozdział dotyczący 

zaniechania ukarania sprawcy jeszcze przed regulacjami stricte represyjnymi, 

prawodawca wyraźnie podkreślił swoje preferencje w zakresie dominującej 

egzekucyjnej funkcji regulacji karnoskarbowej. Niezależnie jednak od powyższej 

uwagi, także analiza treści omawianych regulacji skłania do przyjęcia tezy, „(…) 

iż trzy instytucje zawarte w rozdziale 2 KKS realizują zasadę priorytetu celu 

egzekucyjnego przed represją, co wyraża uzależnienie ich zastosowania od 

odpowiednio wczesnego uiszczenia uszczuplonej należności 

publicznoprawnej”177. 

Podkreślić należy, iż także charakterystyka kary grzywny, która choć 

konstrukcyjnie jest silnie związana z formami odpowiedzialności represyjnej, to 

na gruncie obecnej regulacji karnoskarbowej uwypukla również swój 

kompensacyjny charakter, zwłaszcza w zakresie naprawienia szkody wyrządzonej 

szeroko rozumianymi oszustwami podatkowymi. Wielokrotnie podnosi 

się bowiem, iż w sytuacji gdy podatnik nie dokonuje ciążących na nim 

obowiązków i brak jest możliwości ich wyegzekwowania „(…) w postępowaniu 

egzekucyjnym, wówczas może wchodzić w grę kompensacyjna funkcja grzywny. 

Dotyczy to [jednak - K.D.] płaszczyzny indywidualnej, konkretnego 

przypadku”178. 

Tak zarysowana rola grzywny, narzuca częściowo odmienne podejście do 

charakterystyki instytucji tzw. odpowiedzialności posiłkowej z art. 24 k.k.s. 

Zaznaczyć przy tym należy jej dwoistą naturę179 - z jednej bowiem strony odnosi 

się ona do rozszerzenia katalogu podmiotów odpowiedzialnych za grzywnę 

karnoskarbową (tzw. odpowiedzialność posiłkowa sensu stricte), z drugiej zaś 

zarysowuje zasady odpowiedzialności za zwrot korzyści majątkowej z cudzego 

przestępstwa skarbowego. Uwzględniając powyższą złożoną naturę podkreślić 

należy, iż o ile nie ma wątpliwości, iż przyjęta forma odpowiedzialności za zwrot 

korzyści majątkowej z cudzego przestępstwa skarbowego pełni wyraźnie 

kompensacyjną funkcję, o tyle kształt tzw. sensu stricte odpowiedzialności 

posiłkowej zdaje się budzić wątpliwości, co do tak zarysowanej roli. Wyrażany  

w tym zakresie sceptycyzm wydaje się jednak nieuzasadniony. Jak już bowiem 

wcześniej wykazano, skoro grzywna pełni wielokrotnie funkcje kompensacyjną, 

to charakter ten narzucany jest również omawianej instytucji. 

                                                           
176 J. Sawicki, Znaczenie czynnego żalu w prawie karnym skarbowym, „Prokuratura i Prawo” 

2013, nr 6, s. 32-33. 
177 L. Wilk i J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2014 r., s. 86. 
178 L. Wilk, Priorytet…, s. 13. 
179 L. Wilk i J. Zagrodnik, Kodeks…, s. 128-129. 
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Obok zarysowanych wyżej ogólnych portretów instytucji karnoskarbowych 

można wskazywać jeszcze na wiele innych prawnych środków ograniczających 

zakres odpowiedzialności za szeroko rozumiane oszustwa podatkowe180. „Tak 

obszerny katalog możliwości złagodzenia, a nawet zredukowania do zera 

odpowiedzialności karnej skarbowej warunkowanych zrealizowaniem celu 

egzekucyjnego, w pełni uzasadnia tezę o priorytecie tego celu przed represją”181. 

Tym samym zbędna wydaje się głębsza analiza szczegółowych instytucji 

karnoskarbowych, gdyż zwiększając jedynie objętość niniejszego artykułu nie 

prowadziłaby do nowych, konstruktywnych wniosków. 

Zaprezentowana analiza normatywnej i dyrektywalnej treści regulacji 

karnoskarbowej wyraźnie wskazuje więc na jej silne związki z egzekucyjną rolą 

zabezpieczania ściągalności dochodów pochodzących ze źródeł podatkowych. 

Korzystając z funkcji ogólnoprewncyjnej prawodawca wypracowuje postawy 

społeczne zmierzające do wykluczenia postaw unikania obowiązków 

podatkowych. Preferując równolegle formy egzekucyjne nad represyjnymi, 

sprzyja zminimalizowaniu uszczerbku w interesach finansowych Skarbu Państwa. 

Wszystko to uwypukla nie tylko istnienie wyraźnych zależności pomiędzy 

regulacją karnoskarbową, a formami zachęty do realizacji obowiązków 

podatkowych, lecz również podkreśla ważną rolę jaką przedmiotowe 

unormowanie odgrywa w zwiększaniu sprawdzalności tworzonych prognoz 

dochodów ze źródeł podatkowych. Tym samym sprawia, iż w pełni zasadnym jest 

twierdzenie o wpływie regulacji karnoskarbowej na możliwość racjonalnej 

gospodarki przedmiotowymi środkami. 

 

Rola regulacji karnoskarbowej w porównaniu z innymi formami prawnej 

„zachęty” realizacji obowiązków podatkowych 

Obok regulacji karnoskarbowej podobny wpływ przypisać można jednak 

również normom przewidującym szeroko rozumiane sankcje podatkowe182 jako 

formy reakcji na nierealizowanie lub nienależyte realizowanie obowiązków 

podatkowych. I choć podnosić można argumenty przemawiające za wiodącą  

w tym zakresie rolą regulacji innych niż karnoskarbowa - zwłaszcza wskazując,  

iż w istocie to nie surowa kara „(…) jest elementem wywierającym samodzielnie 

wpływ na decyzję potencjalnego przestępcy, działającego z modelem homo 

oeconomicus, [lecz głównie - K.D.] (…) efektywna polityka karna jest drugim 

obok wysokości grożącej kary, czynnikiem determinującym działalność 

                                                           
180 Z. Wardak, Karnoskarbowa…, s. 188-189. 
181 L. Wilk, Priorytet…, s. 15. 
182 Z. Wardak, Karnoskarbowa…, s. 184. 
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przestępczą”183 - to wydaje się, iż to właśnie regulacja karnoskarbowa stanowi 

podstawową determinantę odpowiednich postaw podatkowych. 

Wychodząc z założenia, iż „(…) ochrona systemu egzekucji podatków winna 

być adekwatna do jej znaczenia dla dochodów budżetu państwa”184 oraz faktu,  

iż skala nadużyć podatkowych w Polsce godzi bezpośrednio w bezpieczeństwo 

publiczne państwa185 przeanalizować należy, czy to jednak nie inne sankcje o nie-

karnistycznym charakterze stanowić mogą podstawę dla prowadzenia racjonalnej 

gospodarki źródłami podatkowymi. W tym zakresie, przypisując prawodawcy 

przymiot racjonalności, uznać należy jednak, iż nawet sam prawodawca zdaje się 

przypisywać zasadniczą rolę właśnie kodyfikacji karnoskarbowej. Nie można 

bowiem zapominać, iż każda regulacja karnistyczna stanowi ultima ratio jako 

formy ochrony wartości społecznie doniosłych. Skoro więc prawodawca kreuje 

regulacje karnoskarbowe, to zdaje się świadomie przyznawać, iż celów w zakresie 

pieczy nad przedmiotowymi wartościami nie da się zrealizować przy 

wykorzystaniu innych form sankcji prawnych, gdyż są one co najmniej 

niewystarczające. 

Choć już powyższe założenie teoretyczno-prawne wyraźnie potwierdza 

prawidłowość zarysowanej w niniejszym artykule tezy o przewodniej roli 

regulacji karnoskarbowej, to jej prawdziwość wyraźnie uwypukla się przy analizie 

modelowych postaw społecznych podejmowanych jako reakcje na nakładane 

obowiązki podatkowe. Nie można bowiem zapominać, iż każdorazowo 

wprowadzenie nowego podatku lub podwyższenie jego zakresu wywołuje 

różnorodne postawy społeczne i tylko w nielicznych przypadkach podatnik - bez 

jakichkolwiek wątpliwości - dostosowuje swoje zachowanie do wymogów nowej 

regulacji i w pełni wypełnia nowo ukształtowane zobowiązania podatkowe186. 

Przechodząc bezpośrednio do charakterystyki wspomnianych postaw społecznych 

wyróżnić należy cztery ich podstawowe modele.  

Pierwszy z nich charakteryzuje podmioty, które swoje obowiązki podatkowe 

wypełniają ze względu na ich tetyczne lub aksjologiczne uzasadnienie. W ich 

przypadku ukształtowanie jakichkolwiek sankcji prawnych nie wpływa na zakres 

realizacji obowiązków podatkowych. W tym zakresie nie uwidacznia się więc rola 

i waga regulacji karnoskarbowej. Podobną uwagę odnieść można jednak również 

do innych regulacji prawnych przewidujących sankcje za nienależytą realizację 

obowiązków podatkowych. Jak bowiem słusznie wskazuje J. Sawicki: „Dla tych 

osób nawet wyeliminowanie z systemu prawnego sankcji karnych i innych 

negatywnych konsekwencji, jakie wiążą się z popełnieniem czynu karalnego, nie 

                                                           
183 Z. Wardak, Karnoskarbowa…, s. 182. 
184 J. Cholewicki, Restrykcyjność…, s. 83. 
185 P. Kołodziejski, Skuteczność ścigania przestępczości skarbowej a zmiany systemowe, 

„Prokuratura i Prawo” 2015, nr 3, s. 86-87. 
186 Z. Wardak, Karnoskarbowa… s. 32. 
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spowoduje zmiany ich dotychczasowego postępowania (…)”187. W konsekwencji 

uznać należy, iż w przypadku tej grupy podatników zarówno regulacja 

karnoskarbowa, jak i inne formy prawnego zachęcania do realizacji obowiązków 

podatkowych mają tożsamą wartość. 

Podobna indyferentność jakichkolwiek regulacji prawnych jest 

charakterystyczna także dla kolejnych grupy podatników, tj. stanowiącej zbiór 

podmiotów nierealizujących obowiązków podatkowych niezależnie od 

potencjalnie nałożonej sankcji. Zaznaczyć przy tym należy, iż gremium to nie jest 

homogeniczne. W jego ramach mieszczą się bowiem zarówno osoby 

niewypełniające obowiązków podatkowych ze względu na faktyczną niemożność 

ich realizacji (np. ze względu na zły stan majątkowy), jak również podmioty - 

które będąc gotowe na podjęcie ryzyka poniesienia jakiejkolwiek formy 

dolegliwości - liczą, że przynajmniej chwilowo uzyskają w ten sposób dodatkowe 

korzyści. Pomimo tego, iż omawiana grupa jest wysoce zróżnicowana, to w obu 

przypadkach regulacja prawna nie odgrywa relewantnej roli dla zdeterminowania 

zachowań podejmowanych przez członków tego kolektywu. Dlatego też również 

w tym przypadku rola regulacji karnoskarbowej jest tożsama z funkcjami 

pełnionymi przez pozostałe regulacje prawne. 

Kolejną grupę podatników stanowią osoby wypełniające zobowiązania 

podatkowe w obawie przed poniesieniem jakiejkolwiek formy dolegliwości. 

Niewątpliwie bowiem „(…) duża część potencjalnych sprawców czynów 

karalnych, dla których pierwszy „filtr prewencyjny” nie stanowił przeszkody do 

powzięcia decyzji o wkroczeniu na drogę przestępstwa, zrezygnuje gdy 

uświadomi sobie, jakie konsekwencje prawnokarne mogą z tego dla nich 

wyniknąć”188. Zaznaczyć przy tym należy, iż z pewnością w przypadku tej grupy 

osób nie chodzi tylko o wspomniane „konsekwencje prawnokarne”,  

lecz o jakąkolwiek formę dolegliwości prawnej. W związku bowiem  

z powszechnym brakiem odczucia społecznej szkodliwości czynów szeroko 

określanych mianem oszustw podatkowych, znaczna część społeczeństwa 

realizuje odpowiednie obowiązki jedynie w obawie przed prawnymi formami 

dolegliwości. W tym przypadku cel w postaci prawnie uregulowanej „zachęty” do 

realizacji obowiązków podatkowych, może być osiągany zarówno przy użyciu 

norm karnoskarbowych, jak również regulacji o innym charakterze. Dlatego też 

także kryminologiczna analiza postaw społecznych osób z zarysowanej grupy,  

w pełni uzasadnia twierdzenie o tożsamej wadze regulacji karnoskarbowej  

i innych norm prawnych, kształtujących sankcję za niewłaściwe wykonywanie 

obowiązków podatkowych. 

                                                           
187 J. Sawicki, Zaniechanie…, s. 23-24. 
188 Ibidem, s. 24. 
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Ostatnia z potencjalnie wyróżnianych grup podatników obejmuje osoby, które 

wypełniają swoje obowiązki jedynie ze względu na istnienie potencjalnie 

dotkliwej dla nich sankcji prawnej. Aspekt dolegliwości ma relatywny charakter, 

co sprawia iż prawodawca nigdy nie będzie w stanie w pełni odpowiednio 

dostosować w tym zakresie obowiązujących sankcji. Fakt ten sprawia, iż grupa 

szeroko rozumianych oszustów podatkowych najczęściej wywodzi się właśnie  

z przedstawicieli tej grupy. I to właśnie w zakresie tej grupy podmiotów wydaje 

się uwypuklać zasadnicza rola regulacji karnoskarbowej.  

Zwracając bowiem uwagę na charakterystykę sprawców szeroko rozumianych 

oszustw podatkowych, stwierdzić należy iż najczęściej są to osoby wykształcone, 

o wysokim statusie materialno-społecznym. Jak zwraca bowiem uwagę S. Wardak 

„Wiele badań, prowadzonych zwłaszcza w USA i w krajach skandynawskich 

pozwoliło ustalić, że ryzyko schwytania przestępcy jest odwrotnie proporcjonalne 

do jego socjoekonomicznego statusu. W klasach społecznych, ekonomicznie 

uprzywilejowanych, odnajdziemy więc dużą część „ciemnych liczb” 

przestępczości”189. Zaznaczyć przy tym należy, iż wspominane „ryzyko 

schwytania” wydaje się być ściśle związane nie tyle z wykrywalnością takich 

zachowań, lecz ich ilością.  

Mając świadomość zarysowanej charakterystyki, stwierdzić należy, iż w celu 

ograniczenia bezprawnych zachowań podejmowanych przez przedstawicieli 

omawianej grupy podmiotów, prawodawca musi ukształtować tak grożące w tym 

zakresie sankcje - aby były one dla nich dolegliwe. Z pewnością wymóg ten 

spełniają bardziej sankcje o karnistycznej charakterystyce niż pozostałe formy 

prawnej reakcji. Dla tej grupy podmiotów sankcje o charakterze stricte 

finansowym - a takimi operuje szeroko rozumiane prawo podatkowe - zdają się 

nie stanowić bowiem znaczącej dolegliwości. Możliwość szybkiego ponownego 

zarobku, czy też skutecznego wykorzystania środków prawnych w celu uniknięcia 

ściągalności określonych grzywien - np. poprzez posługiwanie się przedmiotami 

majątkowymi formalnie należącymi do osób trzecich - ułatwiając zachowanie 

dotychczasowego poziomu życia, wyraźnie osłabiają rygoryzm sankcji 

podatkowych. Mankamentów tych często nie powielają zaś sankcje karne - 

izolacyjny charakter kary pozbawienia wolności, czy też nie dająca się tak łatwo 

obchodzić forma kary ograniczenia wolności - znajdują swoje wyraźne odbicie 

także w codzienności sprawcy naruszeń obowiązków podatkowych. Podobnie 

szerokie konsekwencje jakie wywołuje prawomocny wyrok skazujący za 

przestępstwo skarbowe - m.in. wykluczając możliwość ubiegania się o określone 

stanowiska publiczne - są wyraźnie bardziej odczuwalne, niż skutki jakiejkolwiek 

decyzji podatkowej. Już spostrzeżenie samej tej zależności - choć może być 

poparte również przez wiele dodatkowych przykładów - zdaje się 

                                                           
189 S. Wardak, Karnoskarbowa..., s. 176. 
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być wystarczającym argumentem dla uznania pierwszorzędnej roli regulacji 

karnoskarbowej w motywowaniu do realizacji obowiązków podatkowych,  

a w konsekwencji również w zabezpieczaniu prawidłowości prognoz wysokości 

pozyskiwanych w ten sposób środków finansowych. 

Równolegle nie można przy tym zapominać, iż prawodawca kształtując 

regulację karnoskarbową nie tylko oddziałuje prewencyjnie na szeroko 

rozumianych sprawców oszustw podatkowych, lecz także w przypadku już 

dokonanych naruszeń „(…) próbuje wówczas raz jeszcze oddziaływać na sprawcę 

tak, aby jego postępowanie mogło ex post zneutralizować lub zmniejszyć 

konsekwencje naruszenia dobra prawnie chronionego. I za takie zachowanie 

obiecuje mu korzyści, tj. możliwość uniknięcia lub ograniczenia czekającego go  

w wypadku dokonania przestępstwa kary”190. Także ten aspekt - zabezpieczając 

odpowiednią wysokość uzyskiwanych środków finansowych - wyraźnie wskazuje 

zarówno na wiodącą rolę regulacji karnoskarbowej zarówno w aspekcie 

kształtowania postaw społecznych dotyczących realizacji obowiązków 

podatkowych, jak również w zakresie wpływu tej regulacji na możliwość 

prognozowania wysokości dochodów z tzw. źródeł podatkowych. 

 

Podsumowanie 

Uogólniając powyższe rozważania raz jeszcze należy podkreślić, iż podstawą 

prowadzenia jakiejkolwiek formy racjonalnej gospodarki jest możliwość 

prognozowania wysokości wykorzystywanych w jej ramach środków.  

W przypadku źródeł podatkowych uwaga ta sprawia, iż podstawą ich 

prawidłowego eksploatowania również jest odpowiednia prognoza - obejmująca 

zwłaszcza ich wysokość, stanowiącą pochodną prawidłowego realizowania 

obowiązków podatkowych. Tworzone w tym zakresie przewidywania winny być 

nie tylko oparte o szereg wskaźników ekonomicznych, lecz przede wszystkim 

charakteryzować się wysoką sprawdzalnością - gdyż tylko ona zabezpieczy 

możliwość adekwatnego planowania sposobów wykorzystania takich środków.  

Właśnie w zakresie zabezpieczenia wspominanej sprawdzalności uwypukla 

się wiodąca rola regulacji karnoskarbowej. Stanowiąc formę prawnego 

zabezpieczenia interesów finansowych Skarbu Państwa, wyraźnie oddziałuje 

także na społeczeństwo. Nie powielając wad sankcji nie-karnistycznych, wyraźnie 

motywuje podatników do starannej realizacji swoich obowiązków. Grożąc 

faktycznie i bezpośrednio dolegliwą sankcją sprzyja wypracowaniu odpowiednich 

postaw społecznych i ogranicza zakres uszczupleń w zakresie środków 

finansowych pozyskiwanych ze źródeł podatkowych. Dodatkowo stawiając  

w swej wewnętrznej hierarchii cel egzekucyjny ponad celem represyjnym - 
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poprzez szereg szczegółowych regulacji - przyczynia się również do naprawy  

i wyrównania uszczerbków podatkowych już dokonanych. 

Powyższe jednoznacznie wskazuje więc, iż regulacja karnoskarbowa poprzez 

odgrywanie ważkiej roli w zakresie ochrony realizacji prognoz wysokości źródeł 

podatkowych, wyraźnie przyczynia się do późniejszej możliwości racjonalnego 

wykorzystywania takich środków. W związku zaś z tym, iż przedmiotowe 

unormowanie nie powiela wad konstrukcyjnych szeroko rozumianych sankcji 

podatkowych, zasadnym wydaje się również twierdzenie o jej wiodącej w tym 

zakresie roli. 

 

THE IMPACT OF REGULATION ON FISCAL PENAL PROCESS  

MANAGEMENT SOURCES OF TAX 

 

Summary 

The process of managing tax sources is most often related to normalizing the 

tax law in its widest sense. The author of the article recognizes the said 

observation. Yet, the main focus of the article is to emphasize the evident 

interdependence between the possibility of rational managing of tax sources and 

the existing fiscal penal law. Assuming any rational economy ought to have its 

basis in the planning process, the author of the article argues the fiscal crime law 

institutions are essential regulations enabling the possibility of rational prognosis 

of income coming from the so called tax sources. The reason being, the numerous 

incentives to fulfil the tax obligations. Consequently, the author demonstrates  

a thesis concerning the focal function of the fiscal crime regulations in the many 

processes of rational administering of the tax sources. 
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