25 lat pozbawienia wolności
za oszustwa na podatku VAT
Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, nowela Kodeksu
karnego jest już podpisana przez prezydenta. Zakłada ona m.in.
karę 25 lat pozbawienia wolności za fałszowanie faktur VAT o
wartości przekraczającej 10 milionów złotych. Wprowadzenie
nowych przepisów ma pomóc w zwalczaniu procederu wyłudzania z
budżetu państwa pieniędzy za naliczony podatek VAT.
Nie tylko w Kodeksie karnym są przewidywane zmiany, ale
również w ustawach o policji, CBA, Żandarmerii Wojskowej,
Straży Granicznej, czy kontroli skarbowej. Te instytucje mają
mieć
możliwość
„prowadzenia
czynności
operacyjnorozpoznawczych oraz kontroli i utrwalania rozmów
telefonicznych w przypadku najpoważniejszych typów czynów
zabronionych” przewidzianych w noweli.
Wyraźnie zaznaczono, że to zjawisko przybrało bardzo poważny
charakter z uwagi na jego powszechność, ale i skalę uszczupleń
oraz zróżnicowane metody działania sprawców.
Z krajowego programu przeciwdziałania oraz zwalczania
przestępczości zorganizowanej przygotowanego przez Departament
Analiz i Nadzoru MSWiA na lata 2012-2016 wynika, że
działalność zorganizowanych wyłudzeń, które zostały uzyskane
kosztem budżetu państwa i są liczone w miliardach złotych mogą
stanowić poważne zagrożenie dla stabilności państwowych
finansów, gdyż podatek od towarów i usług stanowi jedno z
głównych źródeł zasilających budżet.
Jak zaznaczyła Kancelaria Prezydenta, „uchwalenie niniejszej
ustawy, uwidacznia nowe, surowsze podejście do kwestii karania
sprawców przestępstw wprowadzanych ustawą, co wynika z
przekonania ustawodawcy, iż dolegliwość dotychczas stosowanych
kar nie przystawała w żadnym stopniu do rozmiarów

spowodowanych szkód”.
Nowela Kodeksu karnego wdraża nowe kategorie przestępstw,
m.in. wystawianie fikcyjnych faktur, a także ich podrabianie,
jak i przerabianie w celu zastosowania ich jako autentycznych.
Zgodnie z ustawą, kara za wystawienie, przerobienie, czy
podrobienie fałszywej faktury mającej na celu wyłudzenie
zwrotu podatku VAT, dotyczącej towarów, bądź usług o wartości
powyżej 5 milionów złotych, ma wynieść od 3 do 5 lat
pozbawienia wolności. Z kolei jeśli wartość towarów i usług na
fałszywych fakturach przewyższy wartość 10 milionów złotych,
to sprawcom będzie grozić kara nawet 25 lat pozbawienia
wolności, tak jak to jest w przypadkach najpoważniejszych
zbrodni.
Nowela wprowadza również możliwość złagodzenia kary, w
przypadku gdy sprawca ujawni wszystkie okoliczności
przestępstwa, a także wskaże osoby, z którymi współpracował. A
jeśli zwróci także korzyści majątkowe pozyskane z
przestępstwa, to nawet może uniknąć wymierzenia kary. Jak
wskazuje uzasadnienie, to działanie ma na celu m.in. rozbić
mafijne powiązania w grupach przestępczych.
Ustawa ma obowiązywać od 1 marca 2017 roku.
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