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W zakresie, w jakim towary i usługi są 
wykorzystywane do wykonywania czynności 
opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa 
w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia 
kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 
ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.



Kwotę podatku naliczonego stanowi:
1) suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych 
przez podatnika z tytułu:
a) nabycia towarów i usług,
b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru 
lub wykonaniem usługi;

2) w przypadku importu towarów - kwota podatku:
a) wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,
b) należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a,
c) wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, 
o którym mowa w art. 33b;

3) zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa 
w art. 116 ust. 6;



4) kwota podatku należnego z tytułu:
a) świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 
lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca,
b) dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 
lub 7 podatnikiem jest ich nabywca,
c) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa 
w art. 9,
d) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa 
w art. 11;
5) (uchylony);
6) różnica podatku, o której mowa w art. 30c ust. 2 i art. 37;
7) u podatnika, o którym mowa w art. 16, kwota stanowiąca 
równowartość 22% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka 
transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego 
w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie 
celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od 
wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.



Obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy 
określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje 
się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed 
upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres 
rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał 
fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez 
nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. 
Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub 
usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji 
podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do 
uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym 
potwierdzenie to uzyskano.

Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w 
kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, 
w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.



 „Jeżeli wystawiane po dniu przejęcia faktury dotyczą dostawy
towarów lub świadczenia usług to ich nabywcami nie są już
spółki przejmowane, ale spółka przejmująca. Przepis art. 86 ust.
1 u.p.t.u. nie pozwala na odliczenie podatku wynikającego z
faktur wystawionych na podmiot, który już nie istnieje. Jeśli
faktura dokumentuje określone zdarzenie gospodarcze, to
niezbędne jest prawidłowe uwidocznienie na niej istniejących
i funkcjonujących w obrocie gospodarczym na dzień ich
wystawienia podmiotów. W razie błędnego określenia nabywcy
i wpisania po dniu połączenia spółek prawa handlowego w treści
faktury danych nieistniejącej już spółki przejmowanej niezbędne
jest wręcz dokonanie korekty zapisów uwidocznionych na
fakturze.”
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Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Poznaniu z dnia 20 marca 2013 r. I SA/Po 

998/12

„Aby faktura mogła stanowić podstawę do obniżenia podatku 
należnego, musi być poprawna pod względem formalnym i 
materialnym, tzn. odpowiadać rzeczywistym zdarzeniom 

gospodarczym.”
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Wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z dnia 

28 lutego 2013 r. I FSK 326/12

”Aby można było wynikającą z faktury kwotę traktować jako

podatek należny czy też naliczony, faktura taka musi
dokumentować czynność rzeczywiście zrealizowaną,
pomiędzy stronami na niej uwidocznionymi. Prawidłowość
materialno-prawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona
prawdziwe zdarzenie gospodarcze. A contrario nie będzie
można uznać za prawidłową faktury, gdy sprzecznie z jej
treścią wykazuje ona zdarzenie gospodarcze, które w ogóle
nie zaistniało, bądź zaistniało w innych rozmiarach, albo
między innymi podmiotami.”
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Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego 
o kwotę podatku naliczonego powstaje w 
rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu 
do nabytych lub importowanych przez 
podatnika towarów i usług powstał obowiązek 
podatkowy.

- stosuje się odpowiednio do całości lub części 
zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy 
lub wykonaniem usługi.



Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego w przypadkach, o których mowa w:
1) ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w 
rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub 
dokument celny;
2) ust. 2 pkt 4 lit. c (WNT) - powstaje zgodnie z ust. 10, pod 
warunkiem że podatnik:
a) otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u 
niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech 
miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych 
towarów powstał obowiązek podatkowy,
b) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji 
podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek;
3) ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d - powstaje zgodnie z ust. 10, pod 
warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z 
tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on 
obowiązany rozliczyć ten podatek.



W przypadku nieotrzymania w terminie, o którym mowa w 
ust. 10b pkt 2 lit. a (WNT), faktury dokumentującej dostawę 
towarów, stanowiącą u podatnika wewnątrzwspólnotowe 
nabycie towarów, podatnik jest obowiązany do 
odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego 
w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin.

Otrzymanie przez podatnika faktury dokumentującej 
dostawę towarów, stanowiącą u podatnika 
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie 
późniejszym niż określony w ust. 10b pkt 2 lit. a (WNT), 
upoważnia podatnika do odpowiedniego powiększenia 
podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, 
w którym podatnik otrzymał tę fakturę.



Zmiana – VAT naliczony na 2017 r. wg projektu 



 w art. 86:
 a) w ust. 10b:

  w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
 „b) uwzględni kwotę podatku należnego z 

tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów w deklaracji podatkowej, w której 
jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie 
później niż w terminie 3 miesięcy od upływu 
miesiąca, w którym w odniesieniu do 
nabytych towarów powstał obowiązek 
podatkowy;”,



 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

 „3) ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d – powstaje zgodnie 
z ust. 10, pod warunkiem że podatnik 
uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu 
tych transakcji w deklaracji podatkowej, w 
której jest on obowiązany rozliczyć ten 
podatek, nie później niż w terminie 3 
miesięcy od upływu miesiąca, w którym w 
odniesieniu do nabytych towarów lub usług 
powstał obowiązek podatkowy.”,



po ust. 10h dodaje się ust. 10i w brzmieniu:
„10i. W przypadku uwzględnienia przez 
podatnika kwoty podatku należnego w 
deklaracji podatkowej, w której jest on 
obowiązany rozliczyć ten podatek, w terminie 
późniejszym niż określony w ust. 10b pkt 2 lit. 
b i pkt 3, podatnik może odpowiednio 
zwiększyć kwotę podatku naliczonego w 
rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w 
odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze 
termin do złożenia deklaracji podatkowej.”;



Zwrot VAT i nadwyżki VAT wg projektu 



w art. 87:
a) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w 
terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na 
rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na 
terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w 
zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych 
przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku 
mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako 
zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę 
kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika 
urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, 
pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, 
potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę 
oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do 
przekazania tego zwrotu.”,



po ust. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu:
„2b. Weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku może 
obejmować sprawdzenie rozliczenia podatnika, rozliczeń 
innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub 
usługami, będących przedmiotem rozliczenia podatnika oraz 
sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym 
przebiegiem transakcji.
2c. Naczelnik urzędu skarbowego przedłuża podatnikowi 
termin zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 2, 5a 
i 6, na podstawie żądania zgłoszonego przez Komendanta 
Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub 
Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym 
postępowaniem na okres wskazany w żądaniu, nie dłuższy 
niż 3 miesiące. Żądanie zawiera uzasadnienie. Przepis ust. 2 
zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.”,



w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a–
2c oraz ust. 4a–4f stosuje się odpowiednio.”,

d) w ust. 5a zdanie trzecie otrzymuje 
brzmienie: 

„Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a–
2c oraz ust. 4a–4f stosuje się odpowiednio.”,



ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, 
urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, 
o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia 
rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 
warunki: 
1) kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji 
podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy 
podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczonej w poprzednich 
okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z: 
a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w 
całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego 
podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo 
rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu 
identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, 



 pozostałych faktur dokumentujących należności, 
jeżeli łączna kwota tych należności nie 
przekracza 15 000 zł,

 c) dokumentów celnych, deklaracji importowej 
oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 
oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone, 

 d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 
33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest 
ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której 
podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji 
podatkowej została wykazana kwota podatku 
należnego od tych transakcji,



kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w 
ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i 
wykazana w deklaracji, nie przekracza 3 000 zł,
3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty 
potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku 
bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2, 
4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające 
bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem 
o zwrot w terminie 25 dni:
a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których 
mowa w art. 99 ust. 1–3
– przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a–2c oraz 
ust. 4a–4f stosuje się odpowiednio.”,



10. Do zwrotu różnicy podatku podatnikowi, o 
którym mowa w art. 16, stosuje się 
odpowiednio przepisy ust. 2–2c, 6 i 7.”;



Art. 89b. [Korekta deklaracji] 
(…)
6. W przypadku stwierdzenia, że podatnik naruszył 
obowiązek określony w ust. 1, naczelnik urzędu 
skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala 
dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 
30% kwoty podatku wynikającego z 
nieuregulowanych faktur, który nie został 
skorygowany zgodnie z ust. 1. W stosunku do 
osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą 
odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo 
za przestępstwo skarbowe, dodatkowego 
zobowiązania podatkowego nie ustala się.



w art. 90 po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w 
brzmieniu: 
„10a. W przypadku jednostki samorządu terytorialnego 
proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się odrębnie 
dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki 
samorządu terytorialnego. Przepisy ust. 3–6 i 8–10 
stosuje się odpowiednio.
10b. Przez jednostki organizacyjne jednostki 
samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 10a, 
rozumie się:
1) utworzone przez jednostkę samorządu 
terytorialnego samorządową jednostkę budżetową lub 
samorządowy zakład budżetowy;
2) urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd 
marszałkowski.”;



„Art. 110a. 1. W razie stwierdzenia, że podatnik: 
1) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:
a) kwotę zobowiązania podatkowego niższą od 
kwoty należnej, 
b) kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu 
podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,
c) kwotę różnicy podatku do obniżenia podatku 
należnego za następne okresy wyższą od kwoty 
należnej,
d) kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu 
podatku naliczonego, lub kwotę różnicy podatku do 
obniżenia podatku należnego za następne okresy, 
a powinien wykazać kwotę zobowiązania podatkowego 
podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego,



2) nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie 
wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego

– naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli 
skarbowej określa odpowiednio wysokość tych 
kwot w prawidłowej wysokości oraz ustala 
dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 
odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania 
podatkowego lub 30% kwoty zawyżenia zwrotu 
różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub 
różnicy podatku do obniżenia podatku należnego 
za następne okresy.



2. Jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej albo 
w trakcie prowadzonego postępowania 
kontrolnego, w przypadkach, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 1, podatnik złożył korektę 
deklaracji uwzględniającą wszystkie stwierdzone 
nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania 
podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu,

2) ust. 1 pkt 2, podatnik złożył deklarację 
podatkową i wpłacił kwotę zobowiązania 
podatkowego

– wysokość dodatkowego zobowiązania 
podatkowego wynosi 20%.



3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się:

1) jeżeli przed dniem wszczęcia kontroli 
podatkowej przez naczelnika urzędu 
skarbowego lub postępowania kontrolnego 
przez organ kontroli skarbowej podatnik 
dokonał odpowiedniej zmiany deklaracji 
podatkowej oraz wpłacił do urzędu 
skarbowego kwotę wynikającą ze zmiany 
deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za 
zwłokę;



2) w zakresie ustalania dodatkowego zobowiązania, w 
przypadku gdy zaniżenie kwoty zobowiązania podatkowego 
lub zawyżenie kwoty zwrotu różnicy podatku, zwrotu 
podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia 
podatku należnego za następne okresy, wiąże się z:
a) popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub 
oczywistymi pomyłkami,
b) nieujęciem podatku należnego lub podatku 
naliczonego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, a 
podatek należny lub podatek naliczony został ujęty 
w poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach 
następnych po właściwym okresie rozliczeniowym, jeżeli 
nastąpiło to przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej 
przez naczelnika urzędu skarbowego lub postępowania 
kontrolnego przez organ kontroli skarbowej;



w zakresie ustalenia dodatkowego 
zobowiązania w stosunku do osób fizycznych, 
które za ten sam czyn ponoszą 
odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe 
albo za przestępstwo skarbowe.



Art. 110b. W zakresie, w jakim w przypadkach, o 
których mowa w art. 110a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 
1, odpowiednio zaniżona kwota zobowiązania 
podatkowego, zawyżona kwota zwrotu różnicy podatku 
lub zwrotu podatku naliczonego, zawyżona kwota 
różnicy podatku do obniżenia na następne okresy, lub 
wykazanie kwoty zwrotu różnicy podatku lub kwoty 
zwrotu podatku naliczonego, lub kwoty różnicy 
podatku do obniżenia za następne okresy, w miejsce 
wykazania kwoty zobowiązania podatkowego 
podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, 
wynikają w całości lub w części z obniżenia kwoty 
podatku należnego o kwoty podatku naliczonego 
wynikające z faktur, które: 



1) zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,

2) stwierdzają czynności, które nie zostały 
dokonane – w części dotyczącej tych czynności,

3) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w 
części dotyczącej tych pozycji, dla których podane 
zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

4) potwierdzają czynności, do których mają 
zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu 
cywilnego – w części dotyczącej tych czynności

– wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego 
w części dotyczącej podatku naliczonego wynikającego 
z powyższych faktur wynosi 100%.”;



Kara więzienia i podwyższone grzywny za 
naruszenia przepisów dotyczących VAT po 
nowelizacji kodeksu karnego i KKS



Art. 62 kks

 § 2. Kto fakturę lub rachunek wystawia w 
sposób nierzetelny albo takim dokumentem 
się posługuje, podlega karze grzywny do 240 
720 stawek dziennych albo karze 
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 
roku, albo obu tym karom łącznie.”;



po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Kto fakturę lub rachunek wystawia w 
sposób nierzetelny albo takim dokumentem się 
posługuje, a kwota podatku wynikająca z 
faktury albo suma kwot podatku wynikających 
z faktur jest małej wartości,

podlega karze grzywny do 720 stawek 
dziennych albo karze pozbawienia wolności, 
albo obu tym karom łącznie.”;



Przepisy przejściowe



Art. 8. Do rozliczeń za okresy rozliczeniowe poprzedzające 
pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r. stosuje się przepisy art. 86 
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 9. Przepis art. 87 ust. 2b ustawy zmienianej w art. 1, w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 274c § 1 ustawy 
zmienianej w art. 2, stosuje się również do okresów 
rozliczeniowych przypadających przed dniem 1 stycznia 2017 r.

Art. 10. Przepisów art. 87 ust. 6, art. 110a i art. 110b ustawy 
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie 
stosuje się do okresów rozliczeniowych przypadających przed 
dniem 1 stycznia 2017 r.

Art. 11. Do okresów rozliczeniowych przypadających przed dniem 
1 stycznia 2017 r. przepis art. 89b ust. 6 ustawy zmienianej w art. 
1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.



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 jest wielka, 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,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.”;



 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, podając 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 wielka, 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,
 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”;



„Art. 277a. 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 pięciokrotność kwoty 
określającej mienie wielkiej wartości,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia 
wolności.
Art. 277b. W razie skazania za przestępstwo 
określone w art. 270a § 1 lub 2, art. 271a § 1 lub 2 
albo art. 277a, 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 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 lub art. 271a 
§ 1, 2 lub 3, 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, 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.”.
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