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Szanowni Państwo, Biegli Rewidenci, 

 

Przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer Newslettera Merytorycznego Biegłego Rewidenta Regionalnego   
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http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Newsletter_Merytoryczny 

 

W imieniu Rady RO KIBR w Warszawie, 

Justyna Beata Zakrzewska 

Członek Regionalnej Rady 

 

Zagadnienia merytoryczne 

1. Wyłudzenia podatków  

Rada Ministrów w dniu 13 września 2016 r. przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu karnego. 

Nowelizacja Kodeksu karnego zakłada zaostrzenie kar za wyłudzanie podatku od towarów i usług na 
podstawie m.in tzw. fikcyjnych faktur. 

Zostanie wprowadzony do kodeksu  karnego nowa definicja fałszu dokumentu w  postaci podrabiania 
lub przerabiania faktury w zakresie mogących mieć znaczenie na  wysokości należności 
publicznoprawnej. Wprowadzono również definicje fałszu intelektualnego polegającą na  wystawianiu 
lub posługiwaniu się fakturą  zawierającą nieprawdziwe kwoty wpływające na  wysokości należności 
publicznoprawnej. 

Najwyższe kary przewidziane są za wprowadzenie do ksiąg podatkowych  faktury lub faktur dotyczących 
towarów lub usług, dla których ogólna kwota należności jest większa niż pięciokrotność kwoty 
określającej mienie wielkiej wartości, czyli 5 mln zł (mienie wielkiej wartości to 1mln zł). Projekt 
przewiduje  możliwość wymierzenia dodatkowej poza karą pozbawienia wolności. 

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

2. Czynny żal – wyjaśnienie MF 

Nieprzestrzeganie terminowego składania deklaracji podatkowych oraz opłacania podatków może 
narazić przedsiębiorców na konsekwencje karno-skarbowe. Konsekwencji można uniknąć, jeżeli 

przedsiębiorca złoży czynny żal o którym mowa w  art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks 
karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.). 
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Ministerstwo Finansów planuje uchylenie. „czynnego żalu wynikającego z korekty deklaracji”, który jest 
wykorzystywany przez sprawców popełniających przestępstwa skarbowe. 

3. Odroczenie terminu składania JPK VAT podmiotom publicznym 

25 sierpnia 2016 r., DU poz. 1337, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie 

przedłużenia terminu przekazywania informacji. 

Rozporządzenie to określa katalog podmiotów, którym przedłuża się do 31 stycznia 2017 r. termin 

przekazywania informacji z ewidencji VAT w formie JPK za miesiące, które przypadają od 1 lipca 2016 r. 

do 31 grudnia 2016 r..  

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, czyli 25 sierpnia 2016 r.  

 

  

 


