Najistotniejszą informacją w obszarze legislacji, jaka pojawiła się w ostatnim kwartale, jest
projekt nowelizacji Kodeksu Karnego Skarbowego. Celem jest zwiększenie restrykcji
w systemie fiskalnym. Zaproponowano między innymi takie rozwiązania jak:
•
•
•

•
•
•

modyfikacja tzw. negatywnych przesłanek czynnego żalu z art. 16 k.k.s.;
rozszerzenie odpowiedzialności posiłkowej podmiotu, który osiągnął korzyść
majątkową z popełnienia przestępstwa, lub też równowartość takiej korzyści;
przedawnienie samej należności publicznoprawnej nie będzie miało wpływu na
przedawnienie karalności przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu
lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej;
nowe zasady przedłużania przedawnienia karalności przestępstw karnoskarbowych
– tj. od momentu wszczęcia postępowania „w sprawie”, a nie „przeciwko osobie”;
zmianę zasad odpowiedzialności karnej za niewpłacanie podatku w terminie;
zaostrzenie środków karnych i zwiększenie przewidzianych w k.k.s. kar, w tym
progów kary łącznej m.in. do 20 lat pozbawienia wolności.

W ostatnim kwartale opublikowano 3 opracowania warte szczególnej uwagi.
Szara strefa 2019 sporządzona przez Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych jest
najbardziej medialnym opracowaniem opublikowanym w ostatnim kwartale. Raport opiera się
na danych statystycznych dla lat 2015-2019. Można przeczytać, że w 2018 roku w Polsce
pracowała wtedy 600 tys. obcokrajowców w szarej strefie, natomiast udział szarej strefy w PKB
wyniósł 12,9 proc. oraz 18.0 proc. w skorygowanym PKB. Praca zawiera również unikatowy
przegląd szarej strefy z podziałem a województwa, według którego najwyższy udział występuje
w woj. mazowieckim, a najniższy w woj. kujawsko-pomorskim.
Efekty uszczelniania systemu podatkowego w Polsce w latach 2016-2018 przygotowany
przez Polski Instytut Ekonomiczny informuje nas o zjawisku nieustannego zmniejszania się
szarej strefy w Polsce. W 2021 roku ma ona skurczyć się do 14,1 proc. PKB
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opracowany przez ALMARES Institute for Consulting and Market Research podkreśla niski
udział szarej strefy w przypadku wyrobów tytoniowych – w 2018 roku udział ten wyniósł 11,4
proc. Raport informuje również o zmniejszeniu się szarej strefy w branży tytoniowej w czasie
ostatnich 3 lat.
Według komunikatów z KAS w ostatnim kwartale miało miejsce 5 wydarzeń – wszystkie
dotyczyły branży tytoniowej, w których wartość rynkowa nielegalnych towarów przekroczyła
10 mln zł. Zlikwidowano dwie fabryki papierosów: jedna w woj. mazowieckim (wartość towaru
wyniosła około 18 mln zł), a druga w woj. łódzkim (wartość towaru wyniosła około 20 mln zł).
Zlikwidowano równie nielegalną krajalnię tytoniu w woj. kujawsko-pomorskim (wartość
towaru wyniosła około 12 mln zł). Ponadto przechwycono w Gdańsku nielegalne papierosy
wietnamskiego pochodzenia o wartości około 11 mln zł oraz nielegalny tytoń w woj. podlaskim
o wartości około 31 mln zł.

