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MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Stanisław KARCZEWSKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 34. posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2017 r. ustawę

o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Z wyrazami szacunku
(-) Marek Kuchciński

U S T AWA
z dnia 26 stycznia 2017 r.
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz.
1137 i 2138) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 115:
a)

§ 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio do określenia „znaczna
szkoda” oraz określenia „wartość lub łączna wartość jest znaczna”.”,

b)

po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:
„§ 7a. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio do określenia „szkoda w
wielkich rozmiarach”.”,

c)

po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:
„§ 14a. Fakturą jest dokument, o którym mowa w art. 2 pkt 31 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz.
710, z późn. zm.2)).”;

2)

po art. 270 dodaje się art. 270a w brzmieniu:
„Art. 270a. § 1. Kto, w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia
fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla
określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu
innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej
używa,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 wobec faktury lub
faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość

1)

2)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia
12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania
karnego, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach
porządkowych, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i ustawę z
dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 846, 960,
1052, 1206, 1228, 1579, 1948 i 2024 oraz z 2017 r. poz. 60.
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jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z
popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.”;
3)

po art. 271 dodaje się art. 271a w brzmieniu:
„Art. 271a. § 1. Kto wystawia fakturę lub faktury, zawierające kwotę
należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, poświadczając
nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla
określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu
innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 wobec faktury lub
faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość
jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z
popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”;

4)

po art. 277 dodaje się art. 277a–277d w brzmieniu:
„Art. 277a. § 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 270a § 1
albo art. 271a § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności
ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność
kwoty określającej mienie wielkiej wartości,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze
25 lat pozbawienia wolności.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1
podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
Art. 277b. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 270a § 1 lub 2,
art. 271a § 1 lub 2 albo art. 277a § 1, grzywnę orzeczoną obok kary pozbawienia
wolności można wymierzyć w wysokości do 3000 stawek dziennych.
Art. 277c. § 1. Sąd na wniosek prokuratora stosuje nadzwyczajne
złagodzenie kary wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 270a § 1 lub 2
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lub art. 271a § 1 lub 2, który zawiadomił o nim organ powołany do ścigania
przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, a także wskazał
czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich
sprawców, zanim organ ten o nich się dowiedział.
§ 2. Sąd na wniosek prokuratora może odstąpić od wymierzenia kary wobec
sprawcy przestępstwa określonego w art. 270a § 1, 2 lub 3, art. 271a § 1, 2 lub 3
lub art. 277a § 2, który, oprócz spełnienia warunków określonych w § 1, zwrócił
korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia tego przestępstwa w całości albo w
istotnej części.
§ 3. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy
przestępstwa określonego w art. 277a § 1, który, oprócz spełnienia warunków
określonych w § 1, zwrócił korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia tego
przestępstwa w całości albo w istotnej części.
Art. 277d. Przepisy art. 277c § 1 i 3 stosuje się odpowiednio do sprawcy,
który po wszczęciu postępowania ujawnił wobec organu powołanego do ścigania
przestępstw wszystkie jemu znane, a nieznane dotychczas temu organowi istotne
okoliczności przestępstwa, a także wskazał czyny pozostające w związku z
popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782,
1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60) w art. 19 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „art. 232,”
dodaje się wyrazy „art. 233 § 1, 1a, 4 i 6, art. 234, art. 235, art. 236 § 1, art. 238, art.
239 § 1, art. 240 § 1,” oraz po wyrazach „art. 269,” dodaje się wyrazy „art. 270a § 1 i 2,
art. 271a § 1 i 2, art. 277a § 1,”.
Art. 3. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z
2016 r. poz. 1643, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące
zmiany:
1)

w art. 9e w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „art. 264 § 2 i 3” dodaje się wyrazy
„, art. 270a § 1 i 2, art. 271a § 1 i 2, art. 277a § 1”;

2)

w art. 9f w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „i art. 264 § 2 i 3” zastępuje się wyrazami
„, art. 264 § 2 i 3, art. 270a § 1 i 2, art. 271a § 1 i 2 oraz art. 277a § 1”.
Art. 4. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.

U. z 2016 r poz. 1749, 1948, 2138 i 2261) w art. 237 w § 3:
1)

po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
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„12a) podrabiania lub przerabiania faktur lub używania faktur podrobionych lub
przerobionych w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć
znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej
zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym oraz
wystawiania i używania faktur poświadczających nieprawdę co do
okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia
wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej
należności o charakterze podatkowym;”;
2)

po pkt 16 dodaje się pkt 16a–16g w brzmieniu:
„16a) składania fałszywych zeznań oraz przedstawienia przez biegłego,
rzeczoznawcę lub tłumacza fałszywej opinii, ekspertyzy lub tłumaczenia;
16b) fałszywego oskarżenia innej osoby o popełnienie przestępstwa, przestępstwa
skarbowego, wykroczenia, wykroczenia skarbowego lub przewinienia
dyscyplinarnego;
16c) tworzenia fałszywych dowodów lub innych podstępnych zabiegów,
kierujących przeciwko innej osobie ściganie o przestępstwo, przestępstwo
skarbowe,

wykroczenie,

wykroczenie

skarbowe

lub

przewinienie

dyscyplinarne albo podejmowania takich zabiegów w toku postępowania;
16d) zatajenia

dowodów

przestępstwa,

niewinności

przestępstwa

osoby

podejrzanej

skarbowego,

o

wykroczenia,

popełnienie
wykroczenia

skarbowego lub przewinienia dyscyplinarnego;
16e) zawiadomienia

organu

powołanego

do

ścigania

o

niepopełnionym

przestępstwie lub przestępstwie skarbowym;
16f) poplecznictwa;
16g) niezawiadomienia o przestępstwie;”.
Art. 5. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i
wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948) w art. 31 w
ust. 1 w pkt 4 po wyrazach „art. 232,” dodaje się wyrazy „art. 233 § 1, 1a, 4 i 6, art.
234, art. 235, art. 236 § 1, art. 238, art. 239 § 1, art. 240 § 1,” oraz po wyrazach „art.
269,” dodaje się wyrazy „art. 270a § 1 i 2, art. 271a § 1 i 2, art. 277a § 1,”.
Art. 6. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310, 1948, 1955 i 2255 oraz z 2017 r. poz.
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60) w art. 17 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „art. 258,” dodaje się wyrazy „art. 270a § 1 i
2, art. 271a § 1 i 2, art. 277a § 1,”.
Art. 7. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
(Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88) w art. 118 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się
pkt 3a w brzmieniu:
„3a) określonych w art. 270a § 1 i 2, art. 271a § 1 i 2 oraz art. 277a § 1 Kodeksu
karnego,”.
Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek Kuchciński

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

