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Przedmowa

Ustawa z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.) 
określa cele i zakres działania organów kontroli skarbowej. Normuje przepisy dotyczące 
specyfiki postępowania kontrolnego oraz audytu, działania wywiadu skarbowego, a także 
tzw. policji skarbowej. W czasie niemal dwudziestu pięciu lat jej obowiązywania ustawo-
dawca modyfikował treść ustawy niemal pięćdziesiąt razy, próbując dostosować ją do 
zmieniających się warunków gospodarczych, postępu cywilizacyjnego oraz wymogów 
transparentności i poszanowania przepisów prawa. Na przestrzeni lat wypracowano me-
chanizmy kontrolne, które co prawda budzą wiele kontrowersji zarówno wśród praktyków, 
jak i teoretyków prawa, ale należy podkreślić, że ich obecny kształt jest instrumentem, 
który organy kontroli skarbowej mogą wykorzystywać do efektywnej walki z przestęp-
stwami i wykroczeniami skarbowymi.

Od samego początku normy regulujące zasady kontroli skarbowej wzbudzały spory 
co do ich prawidłowej interpretacji. Zamiarem Autorów stało się więc napisanie książki, 
która ma służyć nie tylko przedsiębiorcom i reprezentującym ich w kontroli zawodowym 
pełnomocnikom, ale i pracownikom organów skarbowych, jako kompendium wiedzy na 
temat kontroli skarbowej. Dokonana przez autorów pogłębiona analiza przepisów ustawy 
o kontroli skarbowej wraz z zaprezentowanym najnowszym orzecznictwem sądów admi-
nistracyjnych miała pokazać praktykę stosowania przepisów z zakresu kontroli skarbowej 
także w kontekście innych procedur (postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, 
czynności sprawdzające i kontrola skarbowa przedsiębiorców). Efektem tych prac był 
komentarz do ustawy o kontroli skarbowej, który ukazał się na rynku wydawniczym pod 
koniec 2011 r. 

Przepisy prawa związane z kontrolą skarbową rokrocznie ulegają jednak daleko idącym 
zmianom. Nie inaczej było w trakcie ponad trzech lat, które minęły od pierwszego wydania 
książki. W tym czasie nie tylko znowelizowano wiele norm prawnych regulujących kon-
trolę skarbową, ukazało się wiele nowych, czasem kontrowersyjnych publikacji na temat 
procedur kontrolnych, ogłoszono również wiele precedensowych dla praktyki prawa po-
datkowego orzeczeń sądów administracyjnych. Wszystko to spowodowało, że zaistniała 
konieczność poddania na nowo dogłębnej analizie piśmiennictwa i orzecznictwa w celu 
zweryfikowania poprawności tez stawianych przez autorów w I wydaniu książki. 

Analiza problemów, z którymi borykają się w trakcie kontroli skarbowej zarówno 
przedsiębiorcy, jak i pracownicy organów skarbowych, była prowadzona głównie z punktu 
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widzenia prawidłowej wykładni prawa i to nie tylko literalnego brzmienia przepisów, 
lecz także zgodności z ich wykładnią systemową i celowościową. Polem interpretacji 
były przepisy ustaw regulujących problematykę kontroli skarbowej, orzecznictwo 
sądów krajowych, TSUE oraz poglądy doktryny. Wszystko miało na celu pomoc do-
radcom podatkowym, radcom prawnym, przedsiębiorcom i pracownikom organów 
w praktycznym rozwiązywaniu problemów związanych z wykładnią przepisów regu-
lujących kontrolą skarbową. Sporne zagadnienia są opisane i jednocześnie zapropono-
wana jest pomoc w ich rozwiązaniu. Rezultat tej pracy pozostawiam Państwa ocenie. 
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