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Przedmowa

Bardzo nam miło spotkać się z naszymi czytelnikami w kolejnym 
wydaniu książki poświęconej zagadnieniom stosowania środków zaskar-
żenia w sprawach podatkowych. 

Przepisy prawa związane z czynnościami sprawdzającymi, kon-
trolą podatkową i postępowaniem podatkowym rokrocznie ulegają da-
leko idącym zmianom. Nie inaczej było w trakcie 3 lat, które minęły 
do pierwszego wydania książki. W tym czasie nie tylko znowelizowano 
wiele norm prawnych regulujących powyższe zagadnienia, lecz także 
ukazało się wiele nowych, czasem kontrowersyjnych publikacji na te-
mat procedur kontrolnych w prawie podatkowym, ogłoszono również 
wiele precedensowych dla praktyki prawa podatkowego orzeczeń Wo-
jewódzkich Sądów Administracyjnych oraz NSA. Uchylono między in-
nymi ustawę o kontroli skarbowej, połączono organy celne i skarbowe, 
wprowadzono kontrolę celno-skarbową. 

Wszystko to spowodowało, że zaistniała konieczność podania 
na nowo dogłębnej analizie piśmiennictwa i orzecznictwa w celu zwery-
fikowania poprawności tez stawianych przez nas w pierwszym wydaniu. 
Nie bez znaczenia był przy tym fakt ogromnego odzewu Czytelników 
na naszą książkę. Liczne zapytania wystosowywane do nas odnośnie 
do poszczególnych zagadnień i rozwiązań proponowanych w publikacji 
oraz propozycje poszerzenia problematyki w niej poruszanej, zgłaszane 
w trakcie konferencji naukowych, seminariów oraz szkoleń, w których 
uczestniczyliśmy, skłoniły nas do  rozpoczęcia intensywnej pracy nad  
nowym wydaniem.

Owocem tych prac jest oddawana do rąk czytelników książka. Sta-
nowi ona kompletną i kompetentną analizę kwestii spornych pomiędzy 
podatnikami a organami skarbowymi, z którymi najczęściej borykają się 
w trakcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania 
podatkowego, jak również w postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi, podatnicy i ich pełnomocnicy. Powyższa synteza była prowadzona 
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głównie z punktu widzenia prawidłowej wykładni prawa i to nie tylko 
literalnego brzmienia przepisów, ale również zgodności z ich wykładnią 
systemową i celowościową. 

Polem interpretacji były nie tylko przepisy ustaw regulujących 
problematykę kontroli i postępowania, ale również orzecznictwo sądów 
krajowych, jak i TSUE oraz poglądy doktryny. Wszystko to miało na celu 
pomoc podatnikom, doradcom podatkowym, radcom prawnym, przed-
siębiorcom i pracownikom organów, w praktycznym rozwiązywaniu 
problemów związanych z wykładnią przepisów regulujących procedury 
podatkowe i możliwością składania w ich trakcie środków zaskarżania.

Staraliśmy się w sposób klarowny i usystematyzowany opisać 
wszystkie sporne zagadnienia, a jednocześnie pomóc w ich rozwiązaniu, 
przedstawiając gotowe rozwiązania w postaci ponad 30 wzorów pism 
procesowych, sporządzonych pod kątem najbardziej istotnych proble-
mów prawnych występujących w sprawach podatkowych. Priorytetem 
było oczywiście przygotowanie takich wzorów środków zaskarżenia, 
które będą skutecznie wzruszać sprzeczne z prawem rozstrzygnięcia 
organów skarbowych.

Książka zawiera również kazusy, które stanowić będą niezbędną 
pomoc aplikantom w przygotowaniu się do egzaminów zawodowych 
w zakresie uzyskania tytułu doradcy podatkowego, czy też radcy praw-
nego bądź adwokata. Z pewnością zwarta i syntetyczna formuła książ-
ki może być przydatna do przygotowania się na studia do egzaminów 
z zakresu prawa podatkowego czy też wspomnianych już egzaminów 
zawodowych.

Rezultat naszej pracy pozostawiamy Państwa ocenie.
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