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Sygn. akt II  K 1150/19 

POSTANOWIENIE 

Dnia 24 lipca 2020 roku 

 

Sąd Rejonowy w Puławach, II Wydział Karny  

w składzie: 

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marek Szociński – Klein   

w obecności Protokolanta: starszego sekretarza sądowego Joanny Woźniak  

z udziałem Prokuratora: Damiana Petruka i Krzysztofa Sokoła,   

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2020 r. i na posiedzeniu w dniach: 24 czerwca 

2020r., 8 lipca 2020r. i 24 lipca 2020r.  

 

w sprawie Huberta Wieczorka, syna Andrzeja i Alicji z domu Bartosiewicz, urodzonego 15 grudnia 

1982 roku w  Kozienicach    

oskarżonego o  to, że: 

I. w okresie od 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2013 r. w Puławach i Górze Puławskiej, woj. 

lubelskiego, w krótkich odstępach czasu, działając z wykorzystaniem takiej samej sposobności 

nierzetelnie prowadził podatkowe księgi przychodów i rozchodów dotyczące działalności 

gospodarczej prowadzonej pod nazwą „Huber" NIP 812 164 23 22 w zakresie zaewidencjonowania 

kosztów uzyskania przychodów oraz uzyskiwania przychodów w ten sposób, że: 

1) w kosztach uzyskania przychodów wykazał faktury vat dokumentujące usługi transportowe 

wystawione przez Polskie Centrum Recyklingu sp. z o.o. w Radomiu NIP 948-251-44-68 podczas 

gdy nie dokumentują one rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i nie odzwierciedlają stanu 

rzeczywistego w postaci faktur: 

a) nr 283/A/12 z dnia 02.05.2012 r. na kwotę netto 45.000 złotych , vat 10.350 zł 

b) nr 380/12 z dnia 01.06.2012 r. na kwotę netto 46.500 zł., vat 10695zł. 

c) nr 941/A/12 z dnia 09.11.2012 r. na kwotę netto 40.000 złotych , vat 9.200 zł.; 

d) nr 963/A/12 z dnia 14.11.2012 r. na kwotę netto 30.000 zł., vat 6.900 zł. 

e) nr 1006/A/12 z dnia 29.11.2012 r. na kwotę netto 30.000 zł 

2) w październiku 2012 roku nie wykazał w podatkowej księdze przychodów i rozchodów 

przychodów z faktur VAT dotyczących sprzedaży leku „Cirrus" w postaci faktur: 

a) nr FA/30/2012 z dnia 02.10.2012 na kwotę 58.900 zł brutto 

b) nr FA/31/2012 z dnia 08.10.2012 na kwotę 60.344 zł. brutto 

c) nr FA/32/2012 z dnia 10.10.2012 na kwotę 57.000 zł brutto 

d) nr FA/33/2012 z dnia 11.10.2012 na kwotę 57.000 zł brutto 

e) nr FA/34/2012 z dnia 11.10.2012 na kwotę 9.500 zł brutto 

3) w styczniu 2013 r. nie wykazał przychodów na kwotę 1.000.937,59, w ten sposób, iż nie 

zaewidencjonował przychodów z 22 faktur vat o numerach FA/26/2013 do FA/ 35/2013 oraz od 

FA 42/2013 do FA 48/2013, od FA 50/2013 do FA/54/2013 dot. sprzedaży leku Cirrus; 

4) w styczniu 2013 roku zawyżył zakup towarów o kwotę 30.614,50 zł, w ten sposób, że 

zaksięgował te samą fakturę o numerze FV/201/566/2012/LB/H/UIR zarówno w grudniu 2012r. 

jak i w styczniu 2013 r. 

5) w styczniu 2013 roku zawyżył koszty uzyskania przychodów o kwotę 200.000 złotych z tytułu 

faktur wystawionych przez Polskie Centrum Recyklingu sp. z o.o. z Radomia ; 

6) w kwietniu 2013 roku zaniżył zakupu towarów na kwotę 145.883,47 zł. 
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7) w okresie od lipca 2013 roku do grudnia 2013 roku zawyżył koszty uzyskania przychodów o 

łączną kwotę 113.600 złotych z tytułu usług transportowych objętych fakturami wystawionymi 

przez Witolda Adamiec; 

8) w grudniu 2013 roku nie wykazał przychodu w kwocie 285.615,00 zł. z tytułu sprzedaży leku 

Cirrus; 

9) zawyżył wartość remanentu końcowego na dzień 31.12.2013 r. o kwotę 25.905 złotych 

tj. o czyn z art. 61 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s.  

II. w dniu 29 kwietnia 2013 roku w Puławach, woj. lubelskiego, prowadząc działalność gospodarczą 

pod nazwą „Huber" ul. Powiśle 29, Góra Puławska, 24-100 Puławy, w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej w kwocie 1121,35 złotych poświadczył nieprawdę, co do okoliczności mających 

znaczenie prawne w złożonym zeznaniu podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób 

fizycznych za rok 2012 poprzez niewykazanie do opodatkowania za rok 2012 przychodów na 

podstawie faktur Vat dotyczących sprzedaży w kwocie 224.762,96 złotych oraz zawyżenia kosztów 

uzyskania przychodów na podstawie faktur VAT w kwocie 91.500 złotych, które nie 

dokumentowały rzeczywistych transakcji, 

tj. o czyn 271 § 3 k.k. 

III. w dniu 28 kwietnia 2014 r. w Puławach, woj. lubelskiego, prowadząc działalność gospodarczą 

pod nazwą „Huber" ul. Powiśle 29, Góra Puławska, 24-100 Puławy, w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej w kwocie 1261,00 złotych poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających 

znaczenie prawne w złożonym zeznaniu podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób 

fizycznych za rok 2013 poprzez niewykazanie do opodatkowania za rok 2013 przychodów na 

podstawie faktur Vat dotyczących sprzedaży w kwocie 1.286.552,59 złotych oraz zawyżenia 

kosztów uzyskania przychodów na podstawie faktur VAT w kwocie 313.600 złotych  

tj. o czyn 271 § 3 k.k. 

IV. w okresie od stycznia do lutego 2013 roku, w Puławach, woj. lubelskiego, prowadząc działalność 

gospodarczą pod nazwą „Huber" ul. Powiśle 29, Góra Puławska, 24-100 Puławy, działając w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej w kwocie 27.340 złotych poświadczył nieprawdę co do 

okoliczności mających znaczenie prawne w złożonej przed Urzędem Skarbowym w Puławach 

miesięcznej deklaracji vat 7 poprzez wykazanie w przedmiotowej deklaracji zaniżonego przychodu o 

kwotę netto 1.000.937,59 złotych oraz zawyżenie kosztów uzyskania przychodów o kwotę netto 

200.000 złotych, podatek vat 46.000 złotych 

tj. 271 § 3 k.k. 

V. w okresie od grudnia 2013 roku do stycznia 2014 r., w Puławach, woj. lubelskiego, prowadząc 

działalność gospodarczą pod nazwą „Huber" ul. Powiśle 29, Góra Puławska, 24-100 Puławy, 

działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w kwocie 899,00 złotych poświadczył nieprawdę 

co do okoliczności mających znaczenie prawne w złożonej przed Urzędem Skarbowym w Puławach 

miesięcznej deklaracji vat 7 poprzez uwzględnienie w przedmiotowej deklaracji korekty faktury 

poprzez fakturę korygującą nr 3/2013 z dnia 21.12.2013 r. na kwotę 285.615 złotych, nie 

uprawniającą do pomniejszenia sprzedaży 

tj. 271 § 3 k.k. 

VI. w okresie od stycznia do lutego 2013 roku, w Puławach, woj. lubelskiego, prowadząc działalność 

gospodarczą pod nazwą „Huber" ul. Powiśle 29, Góra Puławska, 24-100 Puławy, składając organowi 

podatkowemu - Urzędowi Skarbowemu w Puławach miesięczną deklarację vat 7 podał nieprawdę 



 3 

poprzez wykazanie w przedmiotowej deklaracji zaniżonego przychodu o kwotę netto 1.000.937,59 

złotych, podatek vat 80.075 złotych oraz zawyżenie kosztów uzyskania przychodów o kwotę netto 

200.000 złotych, podatek vat 46.000 złotych, przez co naraził podatek vat na uszczuplenie w kwocie 

27.340 złotych, przy czym kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości  

tj. 56 § 2 k.k.s. 

 

wniosku obrońcy  

w przedmiocie umorzenia postępowania  

 

na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. w zw. z art. 44 § 1 pkt 1 i § 3 k.k.s., 

art. 51 § 1 k.k.s., art. 632 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. 

 

postanawia 

 

1. uznając, iż: 

a) czyn opisany w pkt. I stanowi przestępstwo skarbowe i wyczerpuje dyspozycję art. 61 § 1 

k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s.; 

b) czyn opisany w pkt. II stanowi wykroczenie skarbowe i wyczerpuje dyspozycję art. 56 § 

3 k.k.s. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s.; 

c) czyn opisany w pkt. III stanowi wykroczenie skarbowe i wyczerpuje dyspozycję art. 56 § 

3 k.k.s. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s.; 

d) czyn opisany w pkt. IV stanowi przestępstwo skarbowe i wyczerpuje dyspozycję art. 56 § 

2 k.k.s. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s.; 

e) czyn opisany w pkt. V stanowi wykroczenie skarbowe i wyczerpuje dyspozycję art. 56 § 

3 k.k.s. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s.; 

f) czyn opisany w pkt. VI stanowi przestępstwo skarbowe i wyczerpuje dyspozycję art. 56 § 

2 k.k.s. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s. 

umorzyć postępowanie karne przeciwko Hubertowi Wieczorkowi w zakresie każdego z 

przedstawionych wyżej czynów – z uwagi na przedawnienie karalności; 

2. stwierdzić, iż koszty niniejszego postępowania ponosi Skarb Państwa.    


