Przedmowa
Niniejsze opracowanie jest w sensie merytorycznym kontynuacją dwóch wydań
naszej książki w serii ,,Studia Prawnicze” Wydawnictwa C.H.Beck: pierwszego z roku
2009 zatytułowanego ,,Prawo karne skarbowe’’ i drugiego – poszerzonego i zmienionego z roku 2015 noszącego tytuł ,,Prawo i proces karny skarbowy’’.
Skala zmian normatywnych jakie wciąż dokonują się także w obszarze prawa karnego skarbowego, a także obserwacja rynku wydawniczego i analiza zapotrzebowań
potencjalnych adresatów tego typu opracowań skłoniły autorów oraz Wydawnictwo do
przemyślenia koncepcji tego opracowania, czego rezultatem jest niniejsza książka.
Jej krąg adresatów jest praktycznie taki sam i obejmuje studentów prawa, administracji, kierunków ,,prawno-biznesowych’’, aplikantów sądowych, prokuratorskich,
adwokackich i radcowskich.
Autorzy mają nadzieję, że ze względu na pogłębioną analizę teoretycznych podstaw
konstrukcji karnoskarbowych, ich założeń i funkcji niniejsze opracowanie spotka się
również z zainteresowaniem i okaże się przydatne dla praktyków i przedstawicieli nauki
prawa.
Zasadniczym celem autorów było przede wszystkim zaprezentowanie podstawowego kanonu wiedzy dla studentów i aplikantów z zakresu prawa i procesu karnego
skarbowego z położeniem nacisku na kwestie fundamentalne, takie jak zasady, funkcje,
teoretyczne podstawy określonych rozwiązań, kierunki możliwej wykładni, powiązania
interdyscyplinarne w ramach systemu prawa, itp., natomiast drobiazgowa prezentacja
szczegółowych regulacji w obszarach cechujących się dużą zmiennością (zwłaszcza gdy
chodzi o prawo podatkowe, celne, dewizowe i hazardowe) została zastąpiona wskazaniem źródeł i sposobu wypełniania blankietowych regulacji karnoskarbowych normatywną treścią pochodzącą z pozakarnych dziedzin prawa.
Dzięki temu książka nie jest nadmiernie ,,przeładowana’’ szczegółami, może okazać
się nieco bardziej przystępna i ,,odporna” na zmiany tychże drobiazgowych regulacji,
a jednocześnie mamy nadzieję, że dostarczy pewnych trwałych podstaw do dobrego
orientowania się w tej skomplikowanej materii jaką jest prawo karne skarbowe i radzenia sobie z postępującymi zmianami normatywnymi, które są nieuniknione.
Książka oparta jest zasadniczo na stanie prawnym obowiązującym w dniu 31 marca
2019 r. Nie można jednak nie zauważyć pojawienia się obszernego projektu nowelizacji
KKS z 21 grudnia 2018 r. opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i poddawanego obecnie procedurze legislacyjnej. Obserwacja tempa i sposobu tej procedury,
determinacji rządzących we wprowadzaniu zmian w prawie oraz „matematyki” parlamentarnej skłania Wydawnictwo i autorów do wniosku, że wysokie jest prawdopodo-
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bieństwo, iż ów projekt może stać się i to wkrótce obowiązującym prawem. Dlatego
w zakończeniu tych fragmentów książki, które dotyczą kwestii objętych projektowanymi zmianami, zmiany te zostaną krótko zasygnalizowane dla przejrzystości odrębną
czcionką (tzw. kursywą).
Autorzy będą wdzięczni za wszelkie ewentualne uwagi mogące przyczynić się do
usunięcia niedoskonałości tego opracowania.
Warszawa, marzec 2019 r.

Autorzy

