
Analiza rozwiązań związanych z zadaniami dotyczącymi wykładu z zakresu prawa 

karnego skarbowego z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

 

1. Przed przystąpieniem do analizy merytorycznej udzielonych odpowiedzi wymaga 

podniesienia kwestia samodzielności nadesłanych prac. W tym względzie konieczne staje się 

podkreślenie, że cały szereg nadesłanych prac stanowi zawartość plików, z których 

właściwości w sposób niedwuznaczny wynika, że zamieszczona w nich treść jest autorstwa 

innej aplikantki lub innego aplikanta niż ta/ten, którzy przesyłają dany plik, przedstawiając 

jego zawartość jako dowód rozwiązania przez siebie określonych zadań. Abstrahując od tego, 

że świadczy to o zlekceważeniu powinności związanych z realizacją wykładu w formie 

zdalnej, należy z całą stanowczością stwierdzić, że opisane działanie oznacza 

przywłaszczenie sobie autorstwa rozwiązań przygotowanych przez inną osobę oraz dowodzi 

próby wprowadzenia w błąd weryfikującego odpowiedzi i uzyskania w ten sposób zaliczenia 

obecności na wykładzie. Nie ulega wątpliwości, że postawa, której wyrazem są opisane 

działania, jest w najlepszym wypadku trudna do pogodzenia ze standardami etycznymi, które 

powinien spełniać przyszły radca prawny. Na marginesie można jedynie zauważyć, że 

dostarczenie w istocie dowodu na niesamodzielność pracy w sposób, który został 

przedstawiony powyżej, nie świadczy najlepiej o sprycie osób, których jest to udziałem, a 

cecha ta, oczywiście odpowiednio wykorzystywana i pojmowana od strony pozytywnej, 

zgodnie z zasadami etyki radcowskiej, na pewno powinna znamionować dobrego radcę 

prawnego.  

 

Aby zdać sprawę ze skali opisanego zjawiska, należy podkreślić, że dotyczy ono ok. 10% 

aplikantów. Nie może przy tym ujść uwagi, że w wielu innych wypadkach o 

niesamodzielności świadczy niemal identyczna treść odpowiedzi, w tym powielanych błędów.  

 

2. Przechodząc do analizy rozwiązań kazusu i udzielonych odpowiedzi na pytania w punkcie 

wyjścia należy zaznaczyć, że problemy poddane pod rozwagę były proste i mogą w związku z 

tym zastanawiać liczne błędne rozwiązania i pobieżne odpowiedzi, które poniżej są poddane 

krytycznej ocenie.  

 

a. W odniesieniu do kazusu należy zaznaczyć, że w przedstawionych w nim realiach 

faktycznoprawnych nie mogło dojść do przerwania biegu przedawnienia karalności 

przestępstwa skarbowego, ponieważ do wywołania takiego skutku niezbędne jest dopełnienie 



czynności składających się na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów, a więc 

przesłuchanie podejrzanego, chyba że ukrywa się lub nie jest obecny w kraju (wskazane na 

końcu okoliczności nie były elementem stanu faktycznego, a ich domniemywanie nie 

znajdowało uzasadnienia). Przyjmując inną optykę można stwierdzić, że w dacie, w której 

miało nastąpić przedstawienie zarzutów, a więc 3 stycznia 2020 r., było ono prawnie 

niedopuszczalne ze względu na upływ terminu przedawnienia karalności z końcem 2019 r. 

Gdyby mimo to nastąpiło przedstawienie zarzutów, to słusznie podnoszono, że podejrzany 

powinien wystąpić z wnioskiem o umorzenie postępowania karnego skarbowego. 

 

Na tle podniesionych uwag wypada zaznaczyć, że błędne odpowiedzi wynikały głównie z 

nieznajomości treści pojęcia „przedstawienie zarzutów”, co w kontekście prawa karnego 

skarbowego w dalszym ciągu ma istotne znaczenie ze względu na związanie z tą czynnością i 

odpowiadającym jej stanem zaawansowania procesu karnego skarbowego instytucją przerwy 

biegu przedawnienia karalności.  

 

b. Niemal bez wyjątku właściwie przyjmowano, że w przedstawionym układzie 

faktycznoprawnym, wobec niezawiadomienia o wszczęciu postępowania karnego skarbowego 

przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie doszło do zawieszenia 

biegu tego terminu na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa.  

 

c. W ramach udzielenia odpowiedzi na ostatnie z pytań postawionych na tle przedstawionego 

stanu faktycznego w wielu pracach błędnie przyjmowano, że zawiadomienie o wszczęciu 

postępowania karnego skarbowego przed końcem 2019 r. ma znaczenie nie tylko w aspekcie 

prawa finansowego, powodując skuteczne zawieszenie biegu terminu przedawnienia 

zobowiązania finansowoprawnego, ale również na gruncie prawa karnego skarbowego w 

związku z treścią art. 44 § 2 k.k.s. W tym kontekście wymaga podkreślenia, że całkowicie 

niezrozumiałe jest analizowanie biegu terminu przedawnienia karalności przestępstwa 

skarbowego przez pryzmat unormowania o charakterze szczególnym zawartego w 

powołanym przepisie, przy jednoczesnym pominięciu zasadniczej regulacji przedawnienia 

karalności przestępstwa skarbowego zawartej w art. 44 § 1 pkt 1 k.k.s. w zw. z art. 44 § 5 

k.k.s., z której wynika, że biegu terminu przedawnienia karalności nie przerywa byle 

zawiadomienie na gruncie prawa finansowego o wszczęciu postępowania karnego 

skarbowego, lecz formalne skierowanie ścigania karnego przeciwko osobie w ramach tego 

postępowania w drodze przedstawienia zarzutów.  



 

d. W zakresie udzielenia odpowiedzi na pytanie w kwestii kwalifikacji działalności 

przestępczej jako przedmiotu opodatkowania nie znajduje akceptacji poprzestanie na 

przywołaniu stanowiska reprezentowanego w piśmiennictwie przez L.Wilka, którego zdaniem 

tego rodzaju kwalifikacja czyniłaby z Państwa swoistego „pasera” czy sutenera” (L. Wilk, J. 

Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2014, Legalis) i w konsekwencji 

stwierdzenie, że niezgłoszenie dochodów z działalności przestępczej nie stanowi naruszenia 

art. 54 § 1 k.k.s. Pogląd ten nie ma oparcia nie tylko w najnowszym orzecznictwie najwyższej 

instancji sądowej, ale również w świetle unormowań np. ustawy o podatku akcyzowym, z 

których jednoznacznie wynika, że określona działalność podlega opodatkowaniu niezależnie 

od tego, czy ma wymiar legalny czy przestępczy. Świadczy także o pobieżnej lekturze 

przesłanego materiału. 

 

Równocześnie nie do przyjęcia są poglądy, zgodnie z którymi sam fakt opodatkowania 

działalności przestępczej przesądza odpowiedzialność karnoskarbową na podstawie art. 54 § 1 

k.k.s. Pomijając kwestię zasady nemo se ipsum accusare tenetur, należy stwierdzić, że 

przedstawiony punkt widzenia, zaprezentowany w szeregu prac, świadczy w sposób 

ewidentny o lekceważeniu podmiotowego charakteru odpowiedzialności karnej skarbowej i 

sprowadzaniu jej do kategorii przedmiotowych, właściwych odpowiedzialności na gruncie 

prawnofinansowym. Takie spojrzenie na prawo karne skarbowe, dowodzące braku 

zrozumienia podstawowych warunków odpowiedzialności karnej sensu largo, stawia pod 

znakiem zapytania rzetelne wykonywanie funkcji obrony w procesie karnym sensu largo i w 

zasadzie skłania do sformułowania sui generis zalecenia stronienia od reprezentacji 

oskarżonego w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych.  


