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Wpływ sposobu prowadzenia postępowania przygotowawczego 
na zwalczanie działalności oszustów w zakresie podatku VAT – 

wybrane zagadnienia

Okolicznością, która ma istotne znaczenie dla skutecznego zwalczania działalności 
grup przestępczych trudniących się oszustwami podatkowymi związanymi z podat-
kiem VAT, jest sposób prowadzenia postępowania przygotowawczego. Ze spostrzeżeń 
autora artykułu wynika, że w praktyce organów ścigania – przede wszystkim do cza-
su wydania przez Prokuratora Generalnego 10 sierpnia 2017 r. Wytycznych w spra-
wie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa 
związane z procederem wyłudzania nienależnego zwrotu podatku VAT oraz innych 
oszukańczych uszczupleń w tym podatku1 – były zauważalne, ukształtowane w okresie 
ostatnich kilkunastu lat, dwa odmienne sposoby prowadzenia postępowania przygoto-
wawczego, które na podstawie ich metodyki można określić jako sposób defensywny 
i sposób ofensywny.

Defensywny sposób prowadzenia postępowania przygotowawczego

Defensywny (zachowawczy) sposób prowadzenia postępowania dotyczącego oszustw 
związanych z podatkiem VAT, zauważalny w przypadku części postępowań przygoto-
wawczych, polegał  przede wszystkim na stopniowym dokonywaniu – po wszczęciu 
postępowania przygotowawczego – zabezpieczenia dokumentacji finansowo-księgo-
wej wszystkich podmiotów gospodarczych występujących w postępowaniu, a następ-
nie – przed ewentualnym wydaniem postanowień o przedstawieniu zarzutów – na prze-
prowadzeniu oględzin całości tej dokumentacji w wersji papierowej oraz oględzin 
zabezpieczonych elektronicznych nośników informacji. 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że najczęściej każde takie postępowanie 
obejmuje swoim zakresem działalność od kilku do kilkudziesięciu (a czasem nawet 
kilkuset) podmiotów gospodarczych. Zależnie od długości okresu objętego postę-
powaniem – w najbardziej jaskrawych przypadkach – tylko w jednym podmiocie  

1 https://www.pk.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/c04ff96e25d267beeb4d5341305fcc16.pdf 
[dostęp: 7 IV 2019].
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gospodarczym (najczęściej w przypadku podmiotów z poziomów bufora2 lub broke-
ra3, rzadziej słupa4), może dojść do zabezpieczenia kilkudziesięciu, a niekiedy nawet 
kilkuset dowodów rzeczowych, zazwyczaj segregatorów lub plików dokumentacji 
finansowo-księgowej, z których każdy może zawierać od kilkudziesięciu do nawet 
kilkuset dokumentów (kart). 

Trzeba również mieć świadomość tego, że czasem w praktyce śledczej dochodzi – 
wbrew intencjom organizatorów oszustw podatkowych – do zabezpieczenia dokumen-
tacji firm słupów I rzędu (poziomu w schemacie oszustwa), czyli tzw. znikających po-
datników, niejako z wyprzedzeniem działań oszustów, którzy zmierzają do zniszczenia 
lub ukrycia tej dokumentacji. Reasumując, najczęściej dokumentacja zabezpieczona 
w ramach jednego postępowania jest zawarta w kilkuset (lub więcej) segregatorach. 
W przypadku dokonywania oględzin zgromadzonych dokumentów (w dużej mierze 
faktur VAT), polegających na spisywaniu do protokołów najistotniejszych danych za-
wartych w tych dokumentach – co łatwo sprawdzić – w sytuacji, gdyby tymi czynno-
ściami miała się zajmować tylko jedna wyznaczona do tego osoba, która nie wykonuje 
w tym czasie innych czynności procesowych, oględziny najczęściej trwałyby kilka lat. 

Osobną kwestią jest konieczność oględzin elektronicznych nośników informacji. 
Jeśli chodzi o firmy pełniące funkcje buforów lub brokerów w ramach karuzeli po-
datkowej, w przypadku uzyskania informacji o osobach, np. pracownikach tych firm, 
którzy mieli utrzymywać kontakt i współpracować z przedstawicielami grup przestęp-
czych kontrolujących firmy słupy, trudno przeprowadzić rzetelne oględziny zabezpie-
czonego u nich sprzętu, m.in. laptopów, telefonów komórkowych, pendrive’ów, płyt 
CD, DVD lub dysków twardych z komputerów, bez zapoznania się z całością zawartej 
na nich dokumentacji w wersji elektronicznej, w tym ze skanami dokumentów, zdję-
ciami oraz korespondencją e-mailową. 

2 Podstawowym zadaniem bu fo ra  jest zakup towarów od znikających podatników, słupów kolej-
nych poziomów lub innych buforów, a następnie ich sprzedaż brokerowi.

3 B roke r  – podmiot, czasem określany jako przedsiębiorstwo finansujące, najczęściej duża firma, 
która prima facie nie wzbudza zastrzeżeń organów skarbowych. Zazwyczaj jest głównym benefi-
cjentem karuzeli podatkowej, a jego głównym zadaniem jest dokonywanie wewnątrzwspólnoto-
wej dostawy towarów (WDT) nabytych wcześniej od bufora, opodatkowanej stawką 0% VAT, do 
tzw. spółki wiodącej, zarejestrowanej w innym państwie członkowskim.

4 Wbrew poglądom spotykanym czasem w orzecznictwie, nie każdy słup spełnia kryteria bycia 
znikającym podatnikiem (ang. missing trader), którego definicja była zawarta w art. 2 pkt 1 Roz-
porządzenia Komisji (WE) nr 1925/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegó-
łowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 w spra-
wie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 331 
z 5 listopada 2004 r., s. 13), choć – rzecz jasna – zdecydowana większość słupów jest znikającymi 
podatnikami. Zgodnie z tym przepisem: „(…) »niewywiązujący się podmiot gospodarczy« ozna-
cza podmiot gospodarczy zarejestrowany jako podatnik dla celów VAT, który, z potencjalnym  
zamiarem oszustwa, nabywa towary lub usługi, bądź symuluje ich nabywanie, nie płacąc podatku 
VAT, i zbywa je z uwzględnieniem podatku VAT, nie przekazując należnego podatku VAT właści-
wym władzom państwowym”.
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W jednym z postępowań prowadzonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego zabezpieczono przenośny komputer, którego dysk twardy zawierał – co nie jest 
przecież niczym nadzwyczajnym – ponad 300 tys. e-maili, około 50 tys. skanów doku-
mentów i około 200 tys. zdjęć. Przy czym znaczna część zdjęć przedstawiała właśnie do-
kumentację finansowo-księgową i odręczne zapiski. W przypadku oględzin wymagało 
to wyjątkowo uważnej analizy. Autor artykułu pozostawia wyobraźni czytelnika od-
powiedź na pytanie, jak długo mogą trwać oględziny tylko tego jednego wskazanego 
powyżej komputera. A co w przypadku, a ma to miejsce praktycznie w każdym postę-
powaniu dotyczącym oszustw związanych z podatkiem VAT, gdy zostanie zabezpieczo-
nych kilkadziesiąt takich urządzeń i gdy zawierają one dokumenty oraz korespondencję 
w językach obcych, które nie są w Polsce powszechnie znane (np. w języku greckim, 
bułgarskim, węgierskim czy arabskim)? 

Rzetelne przeprowadzenie oględzin powinno oznaczać przejrzenie każdego do-
kumentu. Pewnym ułatwieniem może być np. zmniejszenie liczby analizowanych 
e-maili przez rezygnację z dokładnego zapoznawania się z korespondencją typu spam. 
Jednak w odniesieniu do reszty dokumentów w wersji elektronicznej nie można z góry 
dyskwalifikować i pomijać żadnych materiałów, zwłaszcza ze względu na zasadę 
obiektywizmu zawartą w art. 4 kpk. Zgodnie z nią organy prowadzące postępowanie 
karne mają obowiązek badania okoliczności przemawiających zarówno na korzyść, 
jak i na niekorzyść oskarżonego (podejrzanego). 

Czynności wskazane powyżej mogą być rzetelnie prowadzone jedynie przez oso-
bę znającą akta sprawy i specyficzną terminologię stosowaną przez oszustów. Prakty-
ka pokazuje, że oszuści podatkowi w rozmowach między sobą – przede wszystkim „ze 
względów bezpieczeństwa” – unikają lub ograniczają do minimum używanie określeń 
wskazujących wprost na dokonywanie oszustw podatkowych. Wychwycenie informa-
cji, słów, zwrotów, które mogą wskazywać – najczęściej pośrednio – na świadomy 
udział tych osób w oszustwie podatkowym wymaga zatem spostrzegawczości, do-
brej znajomości akt sprawy, charakteru, w jakim występują poszczególne podmioty 
uczestniczące w oszustwach, a także modus operandi oszustów. Prowadzenie czyn-
ności przez osobę niespełniającą tych wymagań jest obarczone ryzykiem pominię-
cia – nieświadomego niedostrzeżenia – części informacji istotnych z punktu widzenia 
oceny świadomości uczestniczenia w oszustwie (lub jej braku).

Wartościowym materiałem dowodowym są zestawienia zawierające wykaz 
wszystkich uczestników karuzeli podatkowej – niekiedy nawet ze wskazaniem cen 
(w tym na przykład tzw. złamanej ceny5), które mają być przyjmowane na określonym 
etapie oszustwa6 – zabezpieczane czasem w trakcie przeszukań. Znalezienie takiego 

5 Tak zwana z ł amana  cena  zakłada dokonanie przez firmę słupa sprzedaży w cenie niższej 
od ceny netto, którą uiszczono na poprzednim etapie obrotu, a która jest możliwa do osiągnięcia 
z uwagi na niezapłacenie przez słupa należnego podatku VAT.

6 Szerzej na temat mechanizmu oszustw VAT-owskich: A.A. Aronowitz, D.C.G. Laagland, G. Pau-
lides, Value-Added Tax Fraud in the European Union, Amsterdam–New York  1996, s. 58 i nast.; 
Intra-Community VAT Fraud, Den Haag, Bonn, Brussel 2009, s. 5 i nast.; D. Pauch, Transakcja 
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dokumentu np. u osoby powiązanej z firmą buforem lub brokerem może być jedną 
z ważniejszych okoliczności pozwalających na udowodnienie świadomego udziału 
w oszustwie beneficjentom procederu. W przypadku prowadzenia czynności przez 
osobę nierozumiejącą, na czym polega karuzela podatkowa, istnieje ryzyko pominię-
cia tego typu dowodu lub potraktowanie go jako zwykłego, nieistotnego zapisku.

Defensywny sposób prowadzenia postępowania, zakładający oczekiwanie na za-
kończenie wszystkich wskazanych wyżej czynności przed ewentualnym przedstawie-
niem zarzutów sprawcom oszustw, zazwyczaj jest obarczony wieloma negatywnymi 
konsekwencjami, zarówno z punktu widzenia prowadzonego postępowania, jak i intere-
sów Skarbu Państwa. W przypadku postępowań karnych, w których toku przedstawianie 
sprawcom zarzutów następuje po bardzo długim okresie od momentu wszczęcia postę-
powania (czasem po kilku latach), na ogół nie ma szansy na dokonanie zabezpieczenia 
majątkowego7 w odniesieniu do środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach 
bankowych należących do firm słupów oraz odzyskanie przynajmniej części środków 
wyłudzonych przez beneficjentów oszustwa (m.in. przez nienależne uzyskiwanie 
zwrotów podatku naliczonego) i wykorzystywanych do popełniania kolejnych oszustw. 

Najczęściej podjęcie jakiejkolwiek czynności procesowej wobec słupa (będące-
go znikającym podatnikiem bądź słupem kolejnych poziomów), który bierze jeszcze 
udział w przestępczej działalności, powoduje natychmiastowe zaprzestanie transakcji 
na rachunkach bankowych firmy słupa, po uprzednim dokonaniu transferu znajdują-
cych się tam środków – nierzadko sięgających w momencie prowadzonych czynno-
ści kwot od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych. Jest to często równoznaczne 
z zaprzestaniem dalszej działalności przez ten podmiot. Także dane statystyczne przez 
wiele lat (przede wszystkim do momentu wydania w 2017 r. Wytycznych...) wska-
zywały na poważne trudności związane ze skutecznym dokonywaniem zabezpieczeń 
majątkowych. Jak wynikało z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokura-
tury Krajowej, w latach 2011–2012 wartość zabezpieczeń majątkowych zastoso-
wanych przez prokuratorów we wszystkich kategoriach spraw sięgnęła 732 mln zł, 

karuzelowa jako forma oszustwa w podatku od wartości dodanej, „Annales Universitatis Mariae 
Curie-Skłodowska” 2016, nr 1, s. 621–629; K. Pashev, Cross-border VAT fraud in an enlarged 
Europe, w: European crime-markets at cross-roads: Extended and extending criminal Europe,  
P.C. van Duyne i in. (red.), Nijmegen 2008, s. 237–259; M. Keen, S. Smith, VAT Fraud and Eva-
sion: What Do We Know, and What Can be Done?, Washington 2007, s. 12 i nast.; L. Wilk, „Kry-
minalne” aspekty przestępczości podatkowej, „Archiwum Kryminologii” 2009, t. 31, s. 209–221; 
P.C. van Duyne, Organized crime and business crime-enterprises in the Netherlands, „Crime, Law 
and Social Change” 1993, nr 2, s. 103–142; P.C. van Duyne, A.A. Block, Organized cross-atlantic 
crime, „Crime, Law and Social Change” 1995, nr 22, s. 127–147; J. Glumińska-Pawlic, K. Nowak, 
Oszustwa w podatku VAT: geneza, istota, przeciwdziałanie, „Doradztwo Podatkowe – Biuletyn 
Instytutu Studiów Podatkowych” 2017, nr 10, s. 6–15; K. Nowak, Wybrane zagadnienia doty-
czące działalności tzw. słupów w ramach zorganizowanych grup prze stępczych dopuszczających 
się oszustw podatkowych w związku z obrotem wyrobami stalowymi, „Przegląd Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego” 2014, nr 10, s. 171–185. 

7 Na podstawie art. 291 kpk i nast.
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w 2013 r. – 363,5 mln, w 2014 r. – 600,7 mln zł, a w 2015 r. – 303,5 mln zł8. Wskazane 
kwoty wynosiły więc jedynie od około 1 proc. do 2 proc. wartości luki podatkowej9 
w podatku VAT w powyższym okresie, a tego typu zabezpieczeń dokonywano przecież 
we wszystkich postępowaniach karnych, nie tylko w tych, które dotyczyły oszustw 
podatkowych. To jeszcze bardziej uwidaczniało niewielką skuteczność odzyskiwania 
„owoców przestępstwa” we wskazanym czasie. 

W późniejszym okresie skuteczność organów państwowych w zwalczaniu pro-
cederu wzrosła, zarówno w odniesieniu do wysokości dokonywanych zabezpieczeń 
majątkowych, jak i zmniejszania wielkości luki podatkowej. Na przykład w 2018 r. 
wielkość luki podatkowej wyniosła ok. 25 mld zł, a więc prawie dwukrotnie mniej niż 
np. w 2015 r.10, z kolei wysokość dokonanych zabezpieczeń majątkowych w postępo-
waniach zakończonych aktem oskarżenia, wnioskiem z art. 335 § 1 kpk, wnioskiem 
o warunkowe umorzenie oraz wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przy-
spieszonym – ok. 1,050 mld zł11. 

Pozbawiony sensu był również taki sposób prowadzenia postępowania, w któ-
rym zabezpieczenia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie dokonywano je-
dynie na podstawie postanowień o żądaniu wydania rzeczy, które doręczano osobom 
mającym rzeczy podlegające wydaniu. Ta praktyka, choć czasem bywa uzasadniona 
np. z uwagi na wielkość podmiotu i konieczność przygotowania znacznej ilości doku-
mentacji rozproszonej w różnych jednostkach organizacyjnych podmiotu, w przypad-
ku jej nadużywania może niweczyć efekt zaskoczenia i powodować, że zabezpieczona 
zostanie tylko ta dokumentacja, którą chce wydać jej posiadacz i co do której sprawcy 
mają pewność, że nie zawiera informacji mogących potwierdzać ich świadomy udział 
w oszustwie.

Prokuratorzy, którzy są zwolennikami defensywnego sposobu prowadzenia 
postępowania przygotowawczego, zazwyczaj nie zarządzali również zatrzymywa-
nia podejrzanych i poprzestawali na wysyłaniu im wezwań do stawiennictwa w celu 
przedstawienia zarzutów. Z punktu widzenia oszustów podatkowych, w tym słupów, 
„objęcie ich” postępowaniem prowadzonym we wskazany sposób – niezależnie od 
ewentualnego przedstawienia im zarzutów – w praktyce nie miało żadnego wpły-
wu na działalność przestępczą, jaką prowadzili. Odpowiadanie z wolnej stopy oraz  

8 http://www.podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/965872,wiceszef-ms-25-lat-za-wyludzenia-vat-
-pod-koniec-2016.html; www.https://www.pk.gov.pl/g2/oryginal/2015_04/c3752155bf43c48b-
f342459d3e96865c.pdf;  http:// www.arch.pg.gov.pl/upload_doc/000003715.pdf;  http://www.pk.
gov.pl/sprawozdania-i-statystyki/sprawozdania-statystyczne-pg-p1k-pg-p1ca-i-pg-1n-za-2015-r.
html#.WBeqJi3hCHs [dostęp: 6 III 2018].

9 Lu ka  poda tkow a  – różnica pomiędzy podatkiem VAT teoretycznie należnym (teoretyczne 
dochody budżetu) a VAT faktycznie pobranym (rzeczywiste wpływy). 

10 Szerzej zob. http://www.money.pl/gospodarka/uszczelnianie-podatkow-mf-luka-vat-spadla-do-
-125-proc-w-2018-roku-6372387258513025a.html [dostęp: 23 IV 2019].

11 PK-P1K. Sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury 
w sprawach karnych za rok 2018, Warszawa 2019, s. 6.
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niedokonywanie zabezpieczeń majątkowych sprawiało, że czuli się bezkarni i konty-
nuowali popełnianie oszustw.

Ofensywny sposób prowadzenia postępowania przygotowawczego

Ofensywny (dynamiczny) sposób prowadzenia postępowania przygotowawczego jest 
oparty m.in. na przedstawianiu zarzutów popełnienia przestępstwa podejrzanym nie-
zwłocznie, w miarę uzyskiwania informacji pozwalających na przeprowadzenie tej 
czynności zgodnie z art. 313 § 1 kpk12. Inaczej niż w modelu  defensywnym, zazwy-
czaj jeszcze przed zakończeniem oględzin całości zabezpieczonego materiału na bie-
żąco są gromadzone informacje uzyskane od podejrzanych współpracujących z or-
ganami ścigania. Zbiera się dane istotne dla postępowania przygotowawczego, które 
pozwalają na znacznie szersze, szybsze i bardziej wnikliwe spojrzenie na zabezpieczo-
ne materiały i ujawnienie nieznanych wcześniej okoliczności. 

W przypadku posiadania danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie, że 
czyn popełniła określona osoba, w ramach tak prowadzonego postępowania zwykle 
jednocześnie dokonuje się przeszukania miejsca pobytu tej osoby w celu zabezpiecze-
nia dokumentacji związanej z oszustwami podatkowymi oraz zatrzymania tej osoby. 
Taka sytuacja – zwłaszcza w przypadku, gdy dochodzi do zabezpieczenia materiałów 
obciążających, które wskazują na świadomy udział w procederze – zapobiega ewentu-
alnej ucieczce i ukrywaniu się wyżej wymienionej osoby, skoro czynności zatrzyma-
nia dokonuje się w tym samym czasie co przeszukania. Natomiast w modelu defen-
sywnym prawdopodobnym skutkiem czynności przeszukania, której nie towarzyszy 
zatrzymanie osoby, może być rozpoczęcie ukrywania się sprawcy przed organami 
ścigania, niekiedy nawet za granicą. Może to znacznie opóźnić lub nawet uniemożli-
wić pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności. Niweczy to również możliwość za-
blokowania rachunków bankowych – w  przypadkach, gdy są one jeszcze aktywne – 
i dokonania zabezpieczenia majątkowego, zwłaszcza w odniesieniu do znikających 
podatników, których mocodawcy otrzymują sygnał o zainteresowaniu się określonym 
podmiotem przez organy ścigania.  

Ofensywny model prowadzenia postępowania jest także wyraźnym sygnałem kie-
rowanym przez prokuratora w stronę środowiska przestępczego, wskazującym na zde-
cydowanie w zwalczaniu procederu, w przeciwieństwie do modelu  defensywnego. 
W wariancie ofensywnym – jak już wskazano – w przypadku zaistnienia okoliczności, 
o których mowa w art. 247 § 1 i 2 kpk13, zamiast wzywania w celu przedstawienia 

12 Art. 313 § 1 kpk: „Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia śledztwa lub zebrane w jego toku 
uzasadniają dostatecznie podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba, sporządza się postano-
wienie o przedstawieniu zarzutów, ogłasza je niezwłocznie podejrzanemu i przesłuchuje się go, 
chyba że ogłoszenie postanowienia lub przesłuchanie podejrzanego nie jest możliwe z powodu 
jego ukrywania się lub nieobecności w kraju”.

13 Art. 247 § 1 kpk: „Prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby 
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zarzutów zarządza się zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osób podejrzanych14 
albo podejrzanych15, a po dokonanych czynnościach – w zależności od ich wyniku – 
podejmuje się decyzje w sprawie zastosowania środków zapobiegawczych. Przy czym 
z góry (jak w modelu defensywnym) nie wyklucza się wystąpienia z wnioskiem do 
sądu o tymczasowe aresztowanie, które jest przecież często uzasadnione w przypadku 
działalności sprawców należących do zorganizowanych grup przestępczych zajmują-
cych się oszustwami związanymi z podatkiem VAT. Natomiast w przypadku defen-
sywnego sposobu postępowania prokuratorzy będący jego zwolennikami nie tylko 
najczęściej odstępowali od zatrzymywania sprawców, lecz także z góry – niezależnie 
od uzyskiwanych informacji i przebiegu postępowania – wykluczali występowanie do 
sądu z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych.

Wpływ sposobu prowadzenia postępowania przygotowawczego na postawę  
podejrzanych

Jak wskazuje praktyka organów ścigania, w przypadku postępowań prowadzonych 
w sposób ofensywny są znacznie większe szanse na uzyskanie mocnych dowodów 
dotyczących działalności osób stojących wyżej w przestępczej hierarchii niż osoby 
będące tzw. słupami, a czasem nawet – dowodów obciążających organizatorów i po-
mysłodawców tych przestępstw. Wynika to m.in. z tego, że w przeciwieństwie do de-
fensywnego sposobu prowadzenia postępowania, w którego przypadku podejrzany ma 
pełną świadomość odpowiadania z wolnej stopy niezależnie od treści złożonych przez 
siebie wyjaśnień lub odmowy ich złożenia, w postępowaniu prowadzonym ofensywnie 
zdaje on sobie sprawę z możliwych konsekwencji swojego czynu i wagi zgromadzo-
nych dowodów, a także uświadamia sobie możliwość wystąpienia przez prokuratora 
do sądu o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Najczęściej więc 
podejrzany dostrzega, że dzięki współpracy z organami ścigania można wobec niego 
zastosować np. nadzwyczajne złagodzenie kary, ponadto przeważnie odpowiada on 
z wolnej stopy. W przypadku osób fizycznych – słupów – zazwyczaj dopiero w trakcie 

podejrzanej albo podejrzanego, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że:
   1)  nie stawią się na wezwanie w celu przeprowadzenia z ich udziałem czynności, o których mowa 

w art. 313 § 1 lub art. 314, albo badań lub czynności, o których mowa w art. 74 § 2 lub 3;
   2)  mogą w inny bezprawny sposób utrudniać postępowanie.

 § 2. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie, o którym mowa w § 1, może nastąpić także wte-
dy, gdy zachodzi potrzeba niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego”.

14 O s ob a  pode j r zana  – w polskim postępowaniu karnym osoba, co do której istnieje uzasadnione 
podejrzenie, że popełniła przestępstwo, ale nie przedstawiono jej jeszcze zarzutów. Zob. K. Mar-
szał, Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2013, wyd. 2, s. 250 i nast. 

15 P o de j r zany  – w polskim postępowaniu karnym uczestnik postępowania definiowany w art. 71 
§ 1 kpk jako osoba, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której 
bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z rozpoczęciem przesłuchania 
w charakterze podejrzanego.
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pierwszego przesłuchania te osoby uświadamiają sobie rozmiar oszustwa podatko-
wego, w którym uczestniczył podmiot gospodarczy założony z wykorzystaniem ich 
danych, i zaczynają rozważać możliwość ujawnienia tożsamości osób, które rzeczywi-
ście zajmowały się prowadzeniem w ich imieniu rzekomej działalności gospodarczej.

Przedstawiciele środowiska przestępczego oraz ich obrońcy, dzięki doświadcze-
niom z lat wcześniejszych, najczęściej wiedzą, którzy prokuratorzy preferują określone 
sposoby prowadzenia postępowania. W przypadku sposobu defensywnego podejrzani 
nie dostrzegają żadnych korzyści płynących dla nich ze złożenia wyjaśnień zgodnych 
z prawdą i opisania mechanizmów oszustw podatkowych. Wręcz przeciwnie, mają świa-
domość, że złożenie takich wyjaśnień może spowodować ich wykluczenie z grupy do-
puszczającej się tego typu przestępstw, a grupa w dalszym ciągu będzie mogła działać. 
Tym samym nie widzą możliwości swojej współpracy z organami ścigania.

Ze spostrzeżeń autora artykułu wynika, że w postępowaniach prowadzonych de-
fensywnie podejrzani od chwili rozpoczęcia pierwszego przesłuchania w charakterze 
podejrzanego spodziewali się, mieli niemalże pewność, odpowiadania z wolnej stopy 
i konsekwentnie nie przyznawali się do popełnienia przestępstw. W czasie postępo-
wań przygotowawczych prowadzonych w ten sposób właściwie nigdy nie udaje się 
rozbić zmowy milczenia wśród osób działających w ramach grupy przestępczej. Kon-
sekwentnie nikt nie przyznaje się do winy. Proceder jest zatem bez większych prze-
szkód kontynuowany i nie ma powodu, dla którego podejrzani mieliby choćby zacząć 
zastanawiać się nad celowością składania wyjaśnień zgodnych z prawdą.

Jednocześnie w przypadku defensywnego sposobu prowadzenia postępowania 
przygotowawczego niekiedy przesłuchiwano w charakterze świadków osoby podej-
rzewane o popełnienie oszustwa z pouczeniem ich o treści art. 183 § 1 kpk16, które 
to czynności były pozbawione większego sensu. Skutkiem ich przeprowadzenia może 
być (pośrednio) poinformowanie świadka – przez zadawane mu pytania – o zakresie 
przedmiotowym i podmiotowym śledztwa oraz o kierunkach zainteresowania śled-
czych. Skoro zatem np. śledczy zapyta przesłuchiwaną osobę A o działalność osoby 
fizycznej B, która z nią współpracuje w związku z funkcjonowaniem karuzeli po-
datkowej i która, według posiadanej wiedzy, jest np. opiekunem słupów, a formalnie 
w żaden sposób nie jest powiązana z żadnym podmiotem gospodarczym, to istnieje 
ryzyko, że osoba A poinformuje osobę B o tym, że organy ścigania się nią interesują. 
Osoba B zapewne podejmie czynności zmierzające do uniemożliwienia zabezpieczenia 
przez organy ścigania ewentualnych dowodów przestępczej działalności, które może  
jeszcze posiadać (może np. przechowywać w swoim miejscu zamieszkania lub poby-
tu dokumentację znikających podatników, dokonywać za pomocą swojego komputera 
przelewów na rachunkach bankowych czy przygotowywać dokumentację finansowo-

16 Art. 183 § 1 kpk: „Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowie-
dzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe”.
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-księgową). Te materiały zapewne natychmiast po otrzymaniu ostrzeżenia zostaną 
usunięte z miejsca zamieszkania osoby B lub zniszczone. 

Niestety, zdarzały się również sytuacje, w których prokuratorzy działający w spo-
sób defensywny, pomimo uzyskania – jak się wydaje – mocnych dowodów potwier-
dzających świadomy udział określonej osoby w oszustwie podatkowym (np. zeznań 
kilku świadków lub wyjaśnień kilku podejrzanych) stali na stanowisku, że te infor-
macje w dalszym ciągu były niewystarczające, aby przedstawić zarzuty ustalonym 
sprawcom oszustw, gdyż nie były dość szczegółowe,  i wymagali uzyskania niemalże 
absurdalnie  drobiazgowych danych (np. aby osoba składająca obciążające zeznania 
lub wyjaśnienia podawała wszystkie daty dzienne wystawionych faktur lub dokładne 
wartości zawarte we wszystkich wystawionych fikcyjnych fakturach, co w praktyce 
jest nierealne). Trudno zakładać, że osoba, która była zatrudniona np. jako pomoc 
biurowa, będzie pamiętała tak szczegółowe  dane w sytuacji, gdy wystawiała kilkaset 
faktur w ciągu miesiąca.

Do opisanych przypadków – choć wydaje się to niezrozumiałe, a czasami nawet 
absurdalne – niestety dochodziło. Niweczyły one wysiłek funkcjonariuszy organów 
ścigania i niepowtarzalną okazję do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób 
rzeczywiście organizujących oszustwa podatkowe, a nie tylko słupów, będących – jak 
to słusznie zauważył Jerzy Duży: (…) pożywką dla organów ścigania17, oraz okazję 
do skutecznego zabezpieczenia konkretnych, mocnych dowodów, póki one istniały.

Modus operandi sprawców oszustw podatkowych, na co już wcześniej wskazy-
wano, zakłada dopuszczenie do wiedzy na temat tych przestępstw jedynie ograniczo-
nej grupy osób. Zdaniem autora w przypadku przyjęcia ofensywnego sposobu prowa-
dzenia postępowania przygotowawczego, choć wymaga on zdecydowanie większego 
wysiłku zarówno od prokuratora, jak i od pozostałych organów ścigania i większego 
nakładu pracy, znacznie bardziej prawdopodobne jest uzyskanie wartościowych infor-
macji pozwalających na ustalenie struktury grupy przestępczej (czasem nawet całej 
grupy lub znacznej jej części) oraz dokonanie zabezpieczeń majątkowych. Do uzyska-
nia takich informacji, ustalenia osób znajdujących się wyżej w strukturze grupy prze-
stępczej niż słupy oraz dokonania zabezpieczeń majątkowych w praktyce natomiast 
najczęściej nie dochodzi w przypadku postępowań prowadzonych defensywnie, gdy 
śledczy nie nadążają za działaniami sprawców oszustw podatkowych, a koncentrują 
się jedynie na działalności tzw. słupów i oględzinach wszystkich dokumentów.  

Z obserwacji autora artykułu wynika również, że prokuratorzy preferujący defen-
sywny sposób prowadzenia postępowania przygotowawczego najczęściej byli zwo-
lennikami stosowania kwalifikacji w odniesieniu do oszustw podatkowych wyłącznie 
na podstawie kodeksu karnego skarbowego (zazwyczaj art. 56, art. 62 lub art. 76 kks) 
i wykluczali zarówno konstrukcję idealnego zbiegu czynów z art. 8 § 1 kks, jak i moż-
liwość kwalifikacji jedynie na podstawie przepisów kodeksu karnego, co skutkowało 

17 J. Duży, Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępnego nadużycia 
mechanizmów podatków VAT i akcyzowego, Warszawa 2013, s. 40–42.
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łagodniejszym karaniem sprawców tych przestępstw oraz krótszymi okresami prze-
dawnienia18. Była to jednocześnie kolejna okoliczność, która powodowała, że po-
dejrzani – wobec grożącej im niewielkiej (czasem symbolicznej) kary – odmawiali 
współpracy ze śledczymi.

Natomiast postępowanie prowadzone w sposób ofensywny najczęściej pozwa-
la na skuteczne wstrzymywanie transakcji lub blokowanie rachunków na podsta-
wie przepisów Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu (DzU z 2018 r. poz. 723)19, a także na dokonywanie za-
bezpieczeń majątkowych umożliwiających późniejsze odbieranie sprawcom oszustw 
przynajmniej części „owoców przestępstwa”. 

W analizowanym przez autora artykułu okresie ostatnich dziesięciu lat, a więc 
w głównej mierze jeszcze w czasie obowiązywania Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.: DzU z 2017 r. 
poz. 1049), w postępowaniach prowadzonych w sposób ofensywny najczęściej była 
zauważalna owocna współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej 
(dalej: GIIF) w związku z planowanymi czynnościami polegającymi na zatrzymywa-
niu podejrzanych i na dokonywaniu przez GIIF, w koordynacji z prokuratorem, blokad 
rachunków bankowych powiązanych z podejrzanymi oraz z podmiotami gospodarczy-
mi, które reprezentowali20. Brak koordynacji, chaos, przypadkowość działań i próba 
blokowania rachunków z opóźnieniem – często zauważalne w przypadku postępowań 
prowadzonych w sposób defensywny – zazwyczaj były zagrożone ryzykiem doko-
nania przez oszustów wyprzedzającego przelewu środków pieniężnych na rachunki 
bankowe innych podmiotów, co w przypadku przelewów na rachunki zagraniczne 
bezpowrotnie niweczyło możliwość dokonania zabezpieczenia majątkowego. 

W ramach ofensywnego sposobu prowadzenia postępowania bardzo ważne jest 
również bieżące i kompleksowe ustalanie stanu majątkowego (m.in. rachunków ban-
kowych, nieruchomości, pojazdów czy udziałów w spółkach) osób podejrzewanych 
o popełnienie oszustwa podatkowego jeszcze przed wykonaniem czynności z ich 
udziałem. Dzięki temu jest możliwe wydanie postanowienia o zabezpieczeniu ma-
jątkowym niemalże w tym samym czasie, w którym nastąpi przedstawienie zarzu-
tów i uniemożliwienie  podejrzanym zbycia składników majątkowych, które do nich 
należą. Te ustalenia są niekiedy określane mianem tzw. śledztwa finansowego, które 

18 Było to szczególnie widoczne do momentu wprowadzenia do kodeksu karnego Ustawą z dnia 
10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2017 r. 
poz. 244) przepisów art. 270a, 271a oraz art. 277a–277d.

19 W okresie wcześniejszym na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.: DzU z 2017 r. poz.1049, ze zm.).

20 Na podstawie nieobowiązującego już art. 19 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2000 r.: „W przypadku 
otrzymania od Generalnego Inspektora zawiadomienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 zdanie 
drugie, prokurator może postanowieniem wstrzymać transakcję lub dokonać blokady rachunku 
na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące od otrzymania tego zawiadomienia”.
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powinno być standardem w ramach każdego postępowania przygotowawczego, a nie-
stety – jak wynika ze spostrzeżeń autora niniejszego artykułu – często nie jest. 

Osoba dokonująca ustaleń majątkowych powinna zwrócić uwagę także na ewen-
tualne zbycie majątku w związku ze spodziewaniem się ze strony sprawców oszustw 
przedstawienia im zarzutów. Ta okoliczność w praktyce jest możliwa do zweryfikowa-
nia przede wszystkim w odniesieniu do nieruchomości i środków pieniężnych zgro-
madzonych na rachunkach bankowych. Trudniej natomiast – przede wszystkim ze 
względów dowodowych – dokonać takich ustaleń np. w odniesieniu do gotówki czy 
przedmiotów wartościowych (nieewidencjonowanych). 

Pożądane jest również przeprowadzenie – równolegle do toczącego się postępo-
wania karnego – kontroli celno-skarbowej21 w odniesieniu do podmiotów biorących 
udział w oszustwie podatkowym VAT, w tym firm słupów. Decyzje wydane w toku 
postępowania podatkowego przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, choć rzecz 
jasna z uwagi na samodzielność jurysdykcyjną sądu karnego ich uzyskanie nie jest 
obowiązkiem organu procesowego, mogą stanowić ważny i pożądany dowód w ramach 
postępowania karnego.

Należy przypomnieć, że ustawodawca rozróżnia pojęcia właściwe prawu karne-
mu skarbowemu – u szczup l en i e  lub na r ażen i e  na  u szczup l en i e  na l eżno -
ś c i  pub l i c znop rawne j,  i prawu podatkowemu – zobowiązan i e  poda tkowe 
i w ymia r  zobow iązan i a  poda tkow ego. Słusznie więc wskazywał – jeszcze 
przed reformą aparatu skarbowego w 2016 r. – Jerzy Duży22, że o ile jedynie orga-
ny podatkowe w drodze decyzji mogą określić zobowiązanie podatkowe w sposób 
odmienny, niż dokonał tego podatnik w deklaracji podatkowej, o tyle powinnością 
autonomicznie działającego organu procesowego jest określenie wysokości należno-
ści publicznoprawnej uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie. Z drugiej strony 
warto pamiętać, że relacji wyroków administracyjnych do wyroków karnych ani de-
cyzji administracyjnych do wyroków karnych nie określają żadne przepisy prawa. 
Ewentualna decyzja podatkowa powinna być zatem wykorzystana w postępowaniu 
karnym jako dowód istotny i podlegający swobodnej ocenie, który jednak nie ma 
waloru jakiejkolwiek decyzji procesowej w ramach postępowania karnego23. Zatem 
dopiero sąd orzekający w sprawie karnej dokona oceny zasadności decyzji organu 
administracji w zakresie potrzebnym do rozpoznania sprawy karnej. Natomiast pozba-
wione sensu jest – dokonywane przez niektórych prokuratorów opowiadających się za  
defensywnym sposobem prowadzenia postępowania przygotowawczego – zawiesza-
nie postępowania karnego na podstawie art. 22 § 1 kpk24 z uwagi na konieczność 

21 Art. 54 i nast. Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j.: 
DzU z 2020 r. poz. 505).

22 J. Duży, Zorganizowana przestępczość podatkowa…, s. 163 i nast.
23 Podobnie: wyrok SA w Warszawie z 11 VIII 2017 r., II AKa 210/17, LEX2347819.
24 Art. 22 § 1 kpk: „Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postę-

powania, a w szczególności jeżeli nie można ująć oskarżonego albo nie może on brać udziału  
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oczekiwania na zakończenie postępowania podatkowego, traktowanego w tym 
wypadku jako „długotrwała przeszkoda” w rozumieniu wskazanego wyżej przepisu. 
Pożądanym rozwiązaniem jest równoległy bieg obu postępowań i wzajemna 
koordynacja między organami prowadzącymi te postępowania, a także współpraca 
i wymiana informacji między nimi, co z pewnością będzie ograniczane w przypadku, 
gdy postępowanie karne zostanie zawieszone.
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Abstrakt

Artykuł przedstawia dwa odmienne sposoby prowadzenia postępowania przygoto-
wawczego w sprawach dotyczących oszustw w zakresie podatku VAT, ukształtowane 
w okresie ostatnich kilkunastu lat. Na podstawie ich metodyki można je określić jako 
sposób defensywny i sposób ofensywny. Skutkiem zastosowania sposobu defensyw-
nego (zachowawczego) były najczęściej: brak możliwości skutecznego zwalczania 
oszustw VAT-owskich, brak dynamiki w działaniu śledczych, skupienie się niemal 
wyłącznie na zakończeniu oględzin wszystkich zabezpieczonych materiałów oraz nie-
możliwość ustalenia rzeczywistych organizatorów i beneficjentów procederu. 

Model ofensywny (dynamiczny) natomiast jest oparty m.in. na: przedstawia-
niu podejrzanym zarzutów dotyczących popełnienia przestępstwa niezwłocznie po 
uzyskaniu informacji pozwalających na przeprowadzenie tej czynności, współpracy 
z GIIF i organami skarbowymi, zwróceniu szczególnej uwagi na dokonywanie zabez-
pieczeń majątkowych oraz występowaniu w uzasadnionych przypadkach z wnioskami 
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o tymczasowe aresztowanie, co jest wykluczone w przypadku postępowań prowadzo-
nych przez prokuratorów będących zwolennikami sposobu defensywnego.

Słowa kluczowe: oszustwo, VAT, postępowanie karne, defensywny sposób prowadze-
nia postępowania, ofensywny sposób prowadzenia postępowania.

Abstract

This article presents two different ways of conducting the VAT investigations in 
the last several years, which can be described as defensive and offensive based on 
their methodology. The results of the adoption of the defensive model were most often 
the lack of the possibility of effective combating the VAT frauds, lack of dynamics 
of the investigators, focusing almost exclusively on completing survey reports and 
the inability to reveal the actual organizers and beneficients of the crime. 

The offensive (dynamic) model is based eg. on prosecution immediately after 
obtaining information that allow carrying out this procedural step, cooperation 
with GIIF and tax authorities, and pay special attention to security on property and 
if necessary requests for provisional detention, which in practice was excluded by 
prosecutors who are supporters of the defensive model.

Keywords: fraud, VAT, investigation, defensive way of conducting the investigation, 
offensive way of conducting the investigation. 


