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W odniesieniu do nadzwyczajnego obo-
strzenia kary określonego w Kodeksie kar-
nym skarbowym, należy podkreślić, że 
czynność ta ma charakter obligatoryjny. 
Przepis Kks zakłada, że stosując nadzwy-
czajne obostrzenie „sąd wymierza”, a nie 
fakultatywnie jak przed zmianą Kodeksu 
w 2007 r. „sąd może wymierzyć”. Surowsze 
potraktowanie sprawcy czynu zabronione-
go będącego przestępstwem skarbowym 
ma miejsce jeżeli sprawca m.. in.:
� popełnia umyślnie przestępstwo skarbo-
we, powodując uszczuplenie należności 
publicznoprawnej dużej wartości albo 
popełnia umyślnie przestępstwo skarbo-
we, a wartość przedmiotu czynu zabro-
nionego jest duża,
� uczynił sobie z popełniania przestępstw 
skarbowych stałe źródło dochodu,
� popełnia dwa albo więcej przestępstw 
skarbowych, zanim zapadł pierwszy wy-
rok, chociażby nieprawomocny, co do któ-
regokolwiek z nich i każdy z tych czynów 
wyczerpuje znamiona przestępstwa skar-

bowego określonego w tym samym prze-
pisie, a odstępy czasu pomiędzy nimi nie 
są długie – tzw. ciąg przestępstw,
� skazany za umyślne przestępstwo skar-
bowe na karę pozbawienia wolności lub 
karę ograniczenia wolności albo karę grzy-
wny, w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 
6 miesięcy kary pozbawienia wolności lub 
6 miesięcy kary ograniczenia wolności al-
bo po uiszczeniu grzywny wynoszącej co 
najmniej 120 stawek dziennych popełnia 
umyślnie przestępstwo skarbowe tego sa-
mego rodzaju – tzw. recydywa karna skar-
bowa,
� popełnia przestępstwo skarbowe, działa-
jąc w zorganizowanej grupie albo w zwią-
zku mającym na celu popełnienie prze-
stępstwa skarbowego.

Sąd stosując nadzwyczajne obostrzenie 
kary wymierza karę pozbawienia wolności 
w wysokości nie niższej niż 3 miesiące do 
górnej granicy ustawowego zagrożenia 
zwiększonego podwójnie. 
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