
Wstęp

Głównym celem niniejszej książki jest prezentacja, w jak najszerszym zakresie, 
podstawowej wiedzy o prawie podatkowym. Podręcznik wyróżnia się na tle innych, po-
dobnych opracowań tym, że zawiera również część poświęconą egzekucji podatkowej 
oraz przepisy prawa karnego skarbowego. Pozwala to realizować autorski, szerszy lub 
węższy program, według założeń danej uczelni i preferencji wykładowcy. Dzięki kom-
pleksowości podręcznik może mieć także szersze, nie tylko akademickie zastosowanie. 
Obejmuje bowiem wiedzę niezbędną na początku edukacji kandydatom na aplikacje 
prawnicze oraz przedsiębiorcom, którzy znajdą w nim podstawowe wiadomości o me-
chanizmach rządzących ich działalnością. 

Zarówno przedsiębiorcy, jak i studenci, którzy po skończeniu studiów chcą być przy-
gotowani do wykonywania zawodu, żądają w trakcie edukacji podejścia praktycznego. 
W różny sposób dążyliśmy do uwzględnienia tego postulatu przy pisaniu książki.

Ilustracją praktycznych mechanizmów działania prawa podatkowego są schematy, 
które powinny być przydatne zarówno dydaktycznie, jak i dla uświadomienia prakty-
kom, jakim podlegają oni działaniom i jakie przepisy to powodują.

Dążyliśmy do tego, aby ogólne zagadnienia prawa podatkowego pokazać jako ciąg 
zdarzeń, który jest efektem działania uprawnień i obowiązków. Dlatego prezentujemy 
realizację zobowiązań przez pokazanie sposobu ich powstawania, wymiaru, wykonywa-
nia i egzekucji, tak jak to się dzieje w praktyce. Wyjaśniamy kategorie trudne do zrozu-
mienia w kontekście uprawnień i obowiązków, a nie tylko poprzez wykładnię językowo-
logiczną (np. problem powstawania zobowiązań z mocy prawa i z mocy decyzji oraz 
decyzji ustalających i określających). Rozwiązujemy w ten sposób problemy stworzone 
przez zawiłości teorii i praktyki prawa podatkowego. Dokonujemy wykładni przepisów 
w taki sposób, aby ustalić funkcje poszczególnych instytucji prawnych. Wymaga to in-
nego, niż to się na ogół praktykuje, podejścia do interpretacji Ordynacji podatkowej. 
Kierujemy się nowoczesną wykładnią systemową i funkcjonalną, a nie tylko językową. 
Bowiem to właśnie z problemami wykładni systemowej i funkcjonalnej mamy częściej 
problem w praktyce niż z wykładnią językową.

Mamy nadzieję, że przyjęte założenia i sposób ich realizacji ułatwią zrozumienie 
zawiłości prawa podatkowego.
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