Wstêp
Sankcjê prawn¹ definiuje siê najczêœciej
Wstêpjako reakcjê lub zapowiedŸ reakcji ze
strony pañstwa na zachowanie sprzeczne z prawem, skutkuj¹ce ujemnymi nastêpstwami dla naruszaj¹cego prawo. Dolegliwoœæ, która jest nieod³¹cznym skutkiem
zastosowania sankcji, powoduje, ¿e komentowane problematyka jest jednym z zagadnieñ wywo³uj¹cych liczne spory zarówno w doktrynie, jak i praktyce stosowania prawa. Kwestia sankcji wywo³uje szczególne kontrowersje w tych dziedzinach prawa, w których wymierzana dolegliwoœæ zwi¹zana jest z g³êbok¹
ingerencj¹ w prawa szczególnie chronione, takie jak wolnoœæ czy w³asnoœæ. W tle
stosowania sankcji pojawiaj¹ siê wówczas zagadnienia zwi¹zane z dopuszczaln¹
ingerencj¹ pañstwa w prawa jednostki, w tym m.in. problem zasadnoœci rodzaju
stosowanej sankcji, w³aœciwego stopnia nasilenia dolegliwoœci, rodzaju procedury, w jakiej powinny byæ wymierzane, oraz wyboru organu w³aœciwego do ich stosowania. Prawo podatkowe stanowi ga³¹Ÿ prawa, w której powy¿sze zagadnienia
nabieraj¹ szczególnej wagi ze wzglêdu na mo¿liwoœæ stosowania sankcji, których
stopieñ dolegliwoœci mo¿e znacznie przekraczaæ uci¹¿liwoœæ sankcji innych
ga³êzi prawa.
Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza sankcji podatkowych w polskim prawie podatkowym. Prowadzenie badañ, których przedmiot stanowi¹ sankcje podatkowe, uzasadnia przede wszystkim dolegliwy skutek ich stosowania, polegaj¹cy na
ingerencji w prawo w³asnoœci, w stopniu powszechnie mniej akceptowalnym
w porównaniu do podatków. W szczególnoœci w¹tpliwoœci wywo³uje sytuacja,
w której kary kryminalne za przestêpstwa lub wykroczenia podatkowe bywaj¹
faktycznie mniej dolegliwe ni¿ wymierzane za ten sam lub podobny czyn sankcje
podatkowe. Sankcje podatkowe jako instytucje prawa materialnego stanowi¹ jednoczeœnie przedmiot sporów dotycz¹cych ich niejednoznacznego charakteru
prawnego oraz niejasnych zasad funkcjonowania. W literaturze podnoszone s¹
przy tym zarzuty co do zasadnoœci i legalnoœci stosowania poszczególnych sankcji w prawie podatkowym.
W toku prowadzonej analizy podjêta zosta³a próba rozstrzygniêcia najwa¿niejszych problemów zwi¹zanych z charakterem prawnym sankcji podatkowych oraz
zasadami ich funkcjonowania, w tym uzasadnienia stosowania sankcji podatkowych, ustalenia elementów sk³adaj¹cych siê na ich budowê oraz przypisywanych
im funkcji, zasad ich kszta³towania, zakresu podmiotowego i przedmiotowego
oraz procedur stosowania. Istotnymi problemami opracowania s¹ tak¿e zasadnoœæ
wykorzystania kryteriów rozgraniczaj¹cych stosowanie sankcji podatkowych
i karnych, próba odnalezienia kryteriów, którymi dotychczas kierowa³ siê ustawodawca, oraz wskazanie ewentualnych kryteriów, które mog³yby znaleŸæ zastosowanie w przysz³oœci. Prima facie w obecnym stanie prawnym sankcjonowanie
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poszczególnych obowi¹zków podmiotów zobowi¹zanych w stosunku podatkowoprawnym wydaje bowiem siê opieraæ na czêsto przypadkowej klasyfikacji
przez ustawodawcê zachowañ niezgodnych z prawem, jako zagro¿onych okreœlonym typem sankcji, bez wykorzystywania obiektywnego miernika uzasadniaj¹cego wybór sankcji i stopieñ jej dolegliwoœci. Podkreœliæ nale¿y, ¿e tak¿e
w prowadzonych dotychczas badaniach dogmatycznoprawnych wzajemna relacja
sankcji podatkowych i karnych w aspekcie ich delimitacji by³a zbyt rzadko podnoszona. Co wiêcej, nie ma w ogóle dostatecznej liczby opracowañ poœwiêconych
problematyce sankcji podatkowych, które odrywaj¹c siê od wybranej instytucji
lub okreœlonej grupy sankcji, obejmowa³yby wszystkie rodzaje sankcji i zawiera³y ich kompleksow¹ analizê. W doktrynie prawa podatkowego spotkaæ mo¿na
natomiast pojedyncze opracowania, w których badano charakter prawny oraz zasady stosowania sankcji podatkowych. Analizuj¹c wspó³czesne sankcje podatkowe, nale¿y tak¿e odwo³aæ siê do badañ obejmuj¹cych szersz¹ problematykê sankcji finansowoprawnych, w których wskazywano na interesuj¹ce w¹tki badawcze,
dotycz¹ce m.in. systemu tych sankcji, ich morfologii i funkcji oraz zasadnoœci
traktowania sankcji jako bodŸców finansowoprawnych.
W zwi¹zku z za³o¿onym celem prowadzonej analizy pojawi³ siê problem dotycz¹cy metodologii badañ. Badania dogmatycznoprawne okreœlonej instytucji
prawnej nale¿y bowiem rozpoczynaæ od ustalenia aktualnego stanu wiedzy na jej
temat, który nastêpnie stanowiæ bêdzie punkt odniesienia dla prowadzonych
rozwa¿añ. Badania dotycz¹ce sankcji podatkowych nale¿a³oby zatem oprzeæ
w pierwszej kolejnoœci na pogl¹dach doktryny prawa podatkowego dotycz¹cych
tej instytucji, jako stanowi¹cych punkt wyjœcia dla dalszych analiz. Jednoczeœnie
aktualny stan wiedzy na temat sankcji podatkowych w polskim prawie ogranicza
siê do pogl¹dów zawartych w niewielkiej liczbie publikacji naukowych, przy
czym czêœæ opracowañ dotyczy charakterystyki wy³¹cznie wybranej sankcji. Podobnie odwo³anie do orzecznictwa s¹dowego nie pozwala faktycznie na wyjaœnienie czêsto podstawowych kwestii dotycz¹cych istoty sankcji podatkowych.
Sytuacja powy¿sza skutkuje faktycznym brakiem stabilnych podstaw do prowadzenia dalszych szczegó³owych analiz tej instytucji na podstawie wy³¹cznie teorii
prawa podatkowego. Z uwagi na brak koniecznych ustaleñ dotycz¹cych sankcji
w teorii prawa podatkowego oraz finansowego w dalszym toku rozwa¿añ wybrano zatem metodê, zgodnie z któr¹ jako punkt wyjœcia dla analizy sankcji podatkowych przyjêto ustalenia wynikaj¹ce z teorii prawa. W efekcie przyjêcia powy¿szego za³o¿enia w pierwszej kolejnoœci nale¿a³o ustaliæ stan wiedzy na temat
sankcji w teorii prawa, a nastêpnie zweryfikowaæ, na ile ustalenia te mo¿na zastosowaæ, analizuj¹c sankcje podatkowe.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e wskazanie na w³aœciwe kryteria rozgraniczaj¹ce stosowanie sankcji podatkowych oraz karnych jest zadaniem z³o¿onym, które wymaga
przeprowadzenia szerokich, wieloaspektowych badañ. Problem wyboru kryteriów rozgraniczaj¹cych ró¿ne typy sankcji nie stanowi przy tym zagadnienia, które mo¿na rozstrzygn¹æ wy³¹cznie w ramach analizy obowi¹zuj¹cych norm prawa
podatkowego z uwagi na to, ¿e pozostaje on œciœle zwi¹zany z szerok¹ problematyk¹ polityki tworzenia prawa. Ostateczne wnioski dotycz¹ce zastosowania konkretnych kryteriów delimituj¹cych zakresy poszczególnych sankcji musz¹ zatem
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uwzglêdniaæ granice dolegliwoœci przymusu prawnego, jakie mo¿na uznaæ za dopuszczalne w œwietle obowi¹zuj¹cych standardów oraz faktyczn¹ reakcjê podatników na dotychczas stosowane sankcje. Wnioski takie musz¹ byæ z kolei oparte
m.in. na wynikach badañ empirycznych dotychczasowych metod gwarantowania
skutecznoœci obowi¹zuj¹cych norm prawa podatkowego oraz skutecznoœci aparatu administracji skarbowej w ich stosowaniu. Poniewa¿ przedmiotem niniejszego
opracowania nie s¹ zagadnienia polityki tworzenia prawa, przeprowadzone rozwa¿ania nale¿y traktowaæ jako pewien odrêbny wycinek sk³adaj¹cy siê na szersz¹
problematykê, wymagaj¹c¹ dalszych wielop³aszczyznowych analiz.
Rozwa¿ania prowadzone w pierwszym rozdziale pracy obejmuj¹ zarys problematyki przymusu w prawie, jako jednego ze sposobów zagwarantowania skutecznoœci norm prawa, stanowi¹c t³o dla dalszych analiz. Zarysowanie t³a pracy, jakim
jest problem przymusu, jako jednego ze œrodków gwarantuj¹cych skutecznoœæ
norm prawa, wyda³o siê konieczne, poniewa¿ sam problem sankcji w prawie
(w tym tak¿e w prawie podatkowym) jest nieod³¹cznie zwi¹zany z szerokim i wielow¹tkowym zagadnieniem skutecznoœci prawa. Analiza w tym zakresie zosta³a
oparta na ustaleniach teorii oraz socjologii prawa, w których opracowano pojêcia
przymusu prawnego i sankcji prawnej, dokonano teoretycznych uogólnieñ
w zwi¹zku z ich funkcjonowaniem, zbadano problem skutecznoœci prawa oraz
warunkuj¹cych go czynników. W pierwszym rozdziale opracowania podjêto
tak¿e próbê wykazania, ¿e prawo podatkowe jest ga³êzi¹ prawa, która z racji
w³aœciwych sobie cech powinna byæ oparta na przymusie prawnym, a jednym ze
sposobów zagwarantowania przestrzegania jego norm mog¹ byæ w³aœnie sankcje
podatkowe.
Z uwagi na konwencjonalne znaczenie terminu „sankcja” drugi rozdzia³ pracy
poœwiêcony zosta³ zdefiniowaniu pojêcia „sankcji podatkowej” oraz przeprowadzeniu systematyki jej rodzajów.
W kolejnym, trzecim rozdziale opracowania przedstawiono natomiast zarys
systemu sankcyjnego oddzia³ywania na podatnika i nastêpnie okreœlono miejsce
sankcji podatkowej w strukturze normy podatkowoprawnej oraz ustalono zale¿noœæ pomiêdzy sankcj¹ podatkow¹ a elementami konstrukcji podatku. W tej czêœci rozwa¿añ poruszony zosta³ tak¿e problem zbiegu ró¿nych rodzajów sankcji,
które s¹ stosowane za naruszenie tego samego obowi¹zku.
W czwartym rozdziale opracowania ustalono charakter prawny sankcji podatkowych poprzez zbadanie ich funkcji oraz zakreœlenie prawnych granic, w jakich
mo¿liwe jest ich kszta³towanie.
Ostatni, pi¹ty, rozdzia³ pracy poœwiêcony zosta³ analizie funkcjonowania sankcji podatkowych. Rozwa¿ania w tym zakresie zosta³y przeprowadzone wed³ug
schematu: „w stosunku do kogo” (zakres podmiotowy sankcji), „za co” (przedmiotowy zakres sankcji) oraz „w jaki sposób” (procedura wymiaru sankcji) stosowane s¹ obowi¹zuj¹ce sankcje podatkowe. Jednoczeœnie analiza procedur stosowania sankcji podatkowych objê³a g³ównie problematykê ochrony praw
podmiotów odpowiadaj¹cych z tytu³u sankcji.
Wyniki przeprowadzonych analiz pozwoli³y na sformu³owanie w podsumowaniu wniosków dotycz¹cych charakteru prawnego sankcji podatkowych, a tak¿e celowoœci wykorzystania kryteriów delimituj¹cych zakres sankcji podatkowych oraz
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karnych, którymi powinien pos³ugiwaæ siê ustawodawca. Podjêto tak¿e próbê
wskazania kryterium, które – w opinii autora – powinno znaleŸæ w tym zakresie zastosowanie, oraz wykluczono niektóre kryteria jako nieprzydatne na gruncie prawa
polskiego. Przedstawione propozycje, uzasadnione w œwietle wyników badañ normatywnych, wymagaj¹ jednoczeœnie dalszej weryfikacji, w tym przede wszystkim
w kontekœcie oceny skutecznoœci systemu dotychczas funkcjonuj¹cych sankcji.
W prowadzonych badaniach jako metodê badawcz¹ wykorzystano g³ównie
analizê dogmatycznoprawn¹. Jednoczeœnie z uwagi na dynamikê zmian legislacyjnych obejmuj¹c¹ zarówno wprowadzanie, przekszta³canie, jak i uchylanie
przepisów ustanawiaj¹cych kolejne sankcje podatkowe, prowadzone rozwa¿ania
w pewnym zakresie odwo³uj¹ siê tak¿e do nieobowi¹zuj¹cych norm prawnych.
Niniejsze opracowanie stanowi zmienion¹ wersjê rozprawy doktorskiej autora
pt. Sankcje w prawie podatkowym obronionej na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu w czerwcu 2009 r. Promotorem rozprawy by³ prof. dr hab. Bogumi³ Brzeziñski, bez którego pomocy praca by nie powsta³a. Ostateczny kszta³t pracy uwzglêdnia tak¿e cenne uwagi oraz wskazówki
recenzentów – dr. hab. Henryka Dzwonkowskiego (prof. U£) oraz dr. hab. Adama
Nity.
Praca niniejsza uwzglêdnia stan prawny na dzieñ 1 stycznia 2011 r.
Warszawa, czerwiec 2011 r.
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