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Zawiadomienie o popełnieniu czynu
zabronionego - czynny żal

Obowiązuje od
20.03.2018r.

Zachęcamy do korzystania z usług Portalu Podatkowym, w którym znajdują się informacje dotyczące
poszczególnych podatków oraz formularze deklaracji interaktywnych (w zakładce e-Deklaracje), które
mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Adres strony: www.finanse.mf.gov.pl

Co chcę załatwić?

Złożyć zawiadomienie o pełnieniu czynu zabronionego.

Kogo dotyczy?

Każdego klienta urzędu, który nie złoży w obowiązującym terminie deklaracji,
zeznania, informacji itp. celem uniknięcia odpowiedzialności karnej skarbowej
może skorzystać z instytucji czynnego żalu składając do wymaganego
dokumentu zawiadomienie.

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Pisemne zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego wraz z dokumentem,
którego dotyczy.

Wymagane
dokumenty
(załączniki)

Warunkiem załatwienia sprawy jest wniesienie przez zawiadamiającego
zgłoszenia pisemnego lub ustnego do protokołu wraz z ewentualnymi dowodami
świadczącymi o naruszeniu przepisów prawa podatkowego.
Dodatkowo podmiot zobowiązany jest także do:


uiszczenia wymaganej należności publicznoprawnej (najpóźniej
w terminie wyznaczonym przez urząd skarbowy) - potwierdzenie zapłaty;



złożenia zeznania, deklaracji, informacji podlegających obowiązkowi,
którego podatnik nie dopełnił.

Wymagane opłaty

Nie występują.

Termin złożenia
dokumentów

Zawiadomienie winno być złożone po popełnieniu czynu zabronionego a przed
czynnościami organu ścigania.
1. Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostanie złożone:
a) kiedy organ ścigania posiada udokumentowaną wiadomość
o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego,
b) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej,
w szczególności
przeszukania, czynności sprawdzających lub
kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia
skarbowego, chyba, że czynność ta nie dostarczyła podstaw do
wszczęcia w tej sprawie postępowania karnego skarbowego.

* Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.

Uprawnienie do złożenia korekty deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania
postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym
postępowaniem. Możliwość skorygowania deklaracji przysługuje nadal po
zakończeniu kontroli, a także postępowania podatkowego, ale w tym ostatnim
przypadku tylko w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość
zobowiązania podatkowego.
Jak można załatwić
sprawę?

1. Przesyłając pobrany i wypełniony druk drogą elektroniczną:
- za pośrednictwem e-PUAP (podpisany Profilem Zaufanym),
- na adres: sekretariat.us.261534@mf.gov.pl (podpisany podpisem
kwalifikowanym).
2. Przesyłając pobrany i wypełniony druk na adres Urzędu Skarbowego we
Włoszczowie: 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10, za pośrednictwem
operatora pocztowego.
3. Składając osobiście w siedzibie urzędu – sala obsługi podatników:
- poniedziałek:
7:30 - 18:00
- wtorek – piątek: 7:30 - 15:30.

Jaki jest czas
realizacji?

Bezzwłocznie.

Sposób załatwienia
sprawy

W przypadku spełnienia przez podmiot wszystkich wymogów określonych
w art. 16 k.k.s i art. 16a k.k.s. odstępuje się od ukarania za przestępstwo lub
wykroczenie skarbowe. Natomiast w przypadku nie spełnienia tych wymogów
wobec sprawcy prowadzone jest postępowanie karne skarbowe zakończone
m.in. wymierzeniem mandatu karnego, skierowaniem do sądu aktu oskarżenia
lub wniosku na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Jak się odwołać?

Nieuwzględnienie zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego(czynny żal)
nie podlega odwołaniu, zaskarżeniu.

Informacje
dodatkowe

Szczegółowe informacje w sprawie oraz pomoc w pobraniu wniosku można
uzyskać pod numerem telefonu: 41 394 10 62 w. 32 lub
e-mail: sekretariat.us.261534@mf.gov.pl

Akty prawne

1. Ustawa z dn.10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (t. j. Dz.U z 2017r.,
poz.2226 ze zm.).
2. Ustawa z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.
201 ze zm .).
3. Ustawa z dn. 16.11.2016 r o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U z 2016
r., poz. 1947 ze zm.).

* Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.

