Nowy Ład

Czy i kiedy korekta deklaracji
podatkowej
ochroni
przed
odpowiedzialnością karną skarbową?
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Obecny kształt regulacji art. 16a KKS

Złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji

Uiszczenie w całości, niezwłocznie bądź w określonym
terminie, należności publicznoprawnej uszczuplonej bądź
narażonej nauszczuplenie
Uniknięcie
skarbowe

kary

za

2

przestępstwo/wykroczenie

„Polski Ład” – nowy art. 16a KKS
Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych
innych ustaw
§ 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca
czynu zabronionego dotyczącego złożenia deklaracji lub przesłania księgi, jeżeli po jego
popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji
lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn
zabroniony.
§ 2. Jeżeli w związku z czynem zabronionym określonym w § 1 nastąpiło uszczuplenie
należności publicznoprawnej, przepis ten stosuje się tylko wtedy, gdy należność ta została
uiszczona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie wyznaczonym przez finansowy
organ postępowania przygotowawczego.
§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli przed złożeniem korekty deklaracji lub księgi
wszczęto postępowanie przygotowawcze o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie
skarbowe lub ujawniono w toku toczącego się postępowania przygotowawczego to
przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.
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„Polski Ład” – nowy art. 16a KKS
Co się zmieni?
Brak konieczności składania czynnego żalu w związku z korygowaniem
ewidencji JPK

Postępowanie przygotowawcze KKS wyłączy ochronę podatnika przed karą
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Ryzyko związane z par. 3 art. 116a KKS

Brak informacji o wszczęciu postępowania przygotowawczego

Brak narzędzia do weryfikacji czy organy wszczęły KKS

Możliwość instrumentalnego traktowania wszczęcia
postępowania KKS przez organy
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Kwestie intertemporalne
Art. 89. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Czyn popełniony
przed 01/01/2022 +
korekta złożona przed
01/01/2022

Czyn popełniony
przed 01/01/2022 +
korekta złożona po
01/01/2022
Czyn popełniony po
01/01/2022 +
korekta po
01/01/2022
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Dziękuję za uwagę.
Paweł Suchocki
Tax Manager / Praktyka Podatkowa
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