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Przedmowa

Oddawana do Państwa rąk publikacja stanowi pokłosie dyskusji, jaka odbyła się 
podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej wspólnie przez Katedrę 
Prawa Karnego i Postępowania Karnego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Okręgową 
Radę Adwokacką w Zielonej Górze w dniu 19.4.2018 r. 

Konferencja, zatytułowana „Problematyka obrotu nierzetelnymi fakturami w świetle 
prawa karnego materialnego i procesowego”, stała się okazją do wymiany poglądów przez 
autorytety naukowe w dziedzinie prawa karnego i karnego skarbowego, a także przez prak-
tyków na co dzień parających się tą skomplikowaną materią. Na tle zmian normatywnych 
dokonanych w Kodeksie karnym i Kodeksie karnym skarbowym w 2017 r. rozważano kwe-
stie budzące wątpliwości zarówno w teorii, jak i w praktyce stosowania prawa. Już pod-
czas prezentacji referatów oraz w toku gorącej dyskusji nad nimi zarysowały się zasadnicze 
problemy związane z nadawaniem właściwej kwalifikacji prawnej przestępstwom skarbo-
wym i wykroczeniom skarbowym związanym z obrotem fakturami. Zagadnienia te znalazły 
odzwierciedlenie także w tekstach zamieszczonych w niniejszym opracowaniu. Kwestie pro-
cesowe, zwłaszcza te problematyczne, pojawiające się na styku procedur podatkowych i kar-
nej dominowały w dyskusjach podczas Konferencji, a obecnie w postaci wypowiedzi pisem-
nych, stanowią istotną część niniejszej monografii, ukazując złożoność omawianej materii 
i zróżnicowane sposoby postępowania organów prowadzących postępowania. 

Opracowanie stanowi zbiór najbardziej reprezentatywnych wypowiedzi prezentowa-
nych podczas Konferencji w formie referatów, jak i w toku dyskusji naukowej. W kształ-
cie nadanym w niniejszej publikacji stanowią one swego rodzaju komentarz ekspercki do 
zmienionych przepisów. Autorzy tekstów zamieszczonych w niniejszym opracowaniu 
wyrażają swoje, nierzadko krytyczne, poglądy co do wybranych zagadnień, związanych 
z szeroko ujmowaną problematyką obrotu nierzetelnymi fakturami. Wskazują także na 
możliwe sposoby interpretacji nowego materiału normatywnego. 

Przekazując Państwu ten zbiór, Autorzy wyrażają nadzieję, że ich poglądy przyczy-
nią się do właściwego zrozumienia i interpretacji znowelizowanych przepisów prawa 
karnego, karnego skarbowego i postępowania karnego oraz ułatwią uchwycenie punk-
tów krytycznych dla praktyki stosowania prawa, problematycznych również z punktu 
widzenia teoretycznego. 
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