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SŁOWO WSTĘPNE
Wyrażona w art. 2 Konstytucji RP norma konstytucyjna, zgodnie z którą
Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, stanowi klauzulę państwa
prawnego. Istotnym elementem tej klauzuli jest zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, która to określa relacje
pomiędzy jednostką a państwem. Zasada ta opiera się na pewności
prawa, rozumianej jako pewien zespół cech przysługujących prawu,
które zapewniają jednostce bezpieczeństwo prawne. Definiując zasadę
pewności prawa, Trybunał Konstytucyjny podkreślał, że oznacza ona
możliwość przewidywania działań organów państwa i związanych z nimi
zachowań obywateli, co wyraża się w takim stanowieniu i stosowaniu
prawa, żeby „nie stawało się ono swoistą pułapką dla obywatela i aby
mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, iż nie naraża się na prawne skutki, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania
decyzji”1.
Nie sposób nie zauważyć, że zasada pewności prawa szczególną rolę
odgrywa w relacjach pomiędzy jednostką a państwem w kontekście
regulacji prawa podatkowego. Analiza unormowań ustaw podatkowych prowadzi jednak do spostrzeżeń, że w wielu przypadkach przepisy
w nich zawarte stanowią właśnie takie, wspomniane przez Trybunał,
swoiste pułapki prawa. Jednak nie wydaje się wystarczające jedynie
dostrzeganie problemu bez próby znalezienia drogi ku jego rozwiązaniu. Pierwszy krok na takiej drodze stanowić może zasygnalizowanie
problemu w formie identyfikacji regulacji prawa podatkowego, które
1

Orzeczenie TK z 24.05.1994 r., K 1/94, OTK 1994/1, poz. 10.
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to stanowią podstawę do zbyt szerokiej płaszczyzny nieraz sprzecznych
ze sobą interpretacji. Przyczynić się to może nie tylko do podjęcia szerszej dyskusji dotyczącej realizacji zasady pewności prawa w zakresie
unormowań prawa podatkowego de lege lata, ale też do zmian obejmujących zarówno proces ich stanowienia, jak i stosowania.
Stąd też podstawowym celem niniejszej monografii – oprócz identyfikacji regulacji prawa podatkowego, które powodują niepewność ich
adresatów – jest też zwrócenie uwagi na istotę zasady pewności prawa
w kontekście stanowienia i stosowania przepisów prawa podatkowego.
Zważywszy na kluczowy aspekt tych zagadnień, rozważania z nimi powiązane zawarte zostały w pierwszej części monografii. Kolejne części
poświęcone zostały analizom konkretnych problemów związanych z realizacją zasady pewności prawa w świetle regulacji Ordynacji podatkowej,
unormowań ustaw kształtujących podatki pośrednie i bezpośrednie, jak
też międzynarodowego prawa podatkowego i prawa Unii Europejskiej.
Opracowania ujęte w niniejszej monografii zainteresować powinny nie
tylko prawników teoretyków i praktyków, lecz także podmioty stosujące przepisy prawa podatkowego oraz członków instytucji mających
wpływ na tworzenie tego prawa. Przedstawione w książce rozważania
umożliwiły bowiem nie tylko zdiagnozowanie źródeł wielu problemów
związanych z realizacją zasady pewności prawa w kontekście regulacji
prawa podatkowego, ale stały się też kanwą dla sformułowania szeregu
postulatów de lege ferenda.
Aneta Kaźmierczyk
Agnieszka Franczak
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Bogumił Brzeziński

PEWNOŚĆ PRAWA PODATKOWEGO.
ZAGADNIENIA PODSTAWOWE
1. Wprowadzenie
Pojęcie pewności może być rozumiane co najmniej na dwa sposoby.
Pierwszy sprowadza się do filozoficznej opozycji pojęcia pewności wobec pojęcia wątpienia. Pewność sądu w ujęciu epistemologicznym jest
równoznaczna z brakiem wątpliwości co do jego prawdziwości1. Sposób
drugi rozumienia pewności to przewidywalność zmian rzeczywistości
(bądź też jej niezmienności) w określonym czasie.
Pewność rozumiana jako brak wątpienia w prawdziwość sądu zakłada
określony margines subiektywizmu oceny, gdyż można mieć pewność
określonego stanu rzeczy w sytuacji, gdy ten stan rzeczy jest jednak
inny, niż komuś mającemu pewność się wydaje. To rozumienie pewności jest użyteczne w nauce prawa oraz przy konstruowaniu instytucji
prawnych dla oceny psychologicznego nastawienia osoby do tego, co
robi bądź zrobiła (koncept dobrej wiary, winy, zamiaru itd.) – w sytuacji, gdy ustawodawca uzna, że te stany psychiczne jednostki mają mieć
prawną relewancję. Ponadto pozwala ono zrozumieć zachowania jednostki w sytuacji, gdy dochodzi do niedoszacowania – bądź odwrotnie

1
Zob. hasło: „Pewność a wątpienie” [w:] S. Blackbourn, Oksfordzki słownik filozoficzny, Warszawa 2004, s. 291.
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– przeszacowania przez nią ryzyka związanego z określonym poziomem
niepewności w otoczeniu, w którym funkcjonuje.
Ujęcie drugie pojęcia pewności ma charakter obiektywizujący, probabilistyczny, a pewność rozumiana jest jako przewidywalność ciągłości
istnienia bądź przewidywalność zmiany istniejącego stanu rzeczy. Może
to być pewność trwania, ale może też to być pewność zmiany istniejącego
stanu w określonym momencie w przyszłości bądź tylko w określonym
przedziale czasu. W obu wypadkach pewność jest punktem odniesienia
dla racjonalnie działającej jednostki.
Należy zauważyć, że w obu ujęciach relacja pojęcia pewności i niepewności nie ma charakteru dychotomii, ale istnieje tu to swoiste continuum:
od – teoretycznie – absolutnej pewności do równie absolutnego braku
pewności.
W dyskursie prawniczym – chociaż pojęcia pewności i niepewności
mają identyczny status logiczny – zazwyczaj mówi się i pisze o stanie
(poziomie) niepewności oraz – z drugiej strony – o możliwości (szansach, potrzebie) zwiększania stopnia (poziomu) pewności. Utrwalenie tej
konwencji dyskursu skłania do jej akceptacji także w tym opracowaniu.
Przekonanie, że prawo podatkowe charakteryzuje się znacząco wysokim poziomem niepewności, jest powszechne2. Pewna niedookreśloność pojęcia pewności prawa powoduje, że w języku prawnym oraz
w piśmiennictwie prawniczym różnych państw spotkać można różnice
terminologiczne w tym względzie. I tak w Hiszpanii oraz w krajach
hiszpańskojęzycznych mówi się zazwyczaj o bezpieczeństwie prawnym
(seguridad jurídica – art. 9 ust. 3 Konstytucji Hiszpanii)3; podobnie
2
Zob. np. K. Logue, Tax Law Uncertainty and the Role of Tax Insurance, „Virginia
Tax Reviev” 2005/25, s. 363 i n.
3
To ostatnie podejście terminologiczne potwierdza też iberoamerykańska literatura
podatkowoprawna; zob.: P. de Barros Carvalho, O princípio da segurança juridical, „Revista de Direito Tributário” 1994/61, s. 109–114; M. Derzi, A. Machado, Modificações da
jurisprudência, proteção da confiança, boa-fé objetiva e irretroatividade como limitações
constitucionais ao poder judicial de tributar, São Paulo 2009; R.A. Carrazza, Curso de
direito constitucional tributário, São Paulo 2009, s. 403–500; B.J. Souto Maior, O princípio
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we Francji preferowany jest termin „bezpieczeństwo prawne” (sécurité juridique). W państwach anglosaskich pisze się o pewności prawa
(certainty of the law) albo o pewności w prawie (certainty in the law).
Natomiast we Włoszech pisze się o bezpieczeństwie prawnym (certezza
del diritto)4.
W dyskursie prawniczym kwestię pewności prawa przywykło się wiązać z zachowaniem właściwych standardów legislacyjnych, takich jak:
niezmienianie regulacji prawnej bez dostatecznej potrzeby, dookreśloność prawa, eliminacja retroaktywności przepisów nowych czy też
wreszcie przestrzeganie należytego vacatio legis z jednej strony, a stosowanie optymalnych procedur legislacyjnych z drugiej5. Są to w istocie
wskazania, jak należy postępować, aby utrzymać pożądany poziom
pewności prawa stanowionego albo ten poziom podnieść.
Można też z powodzeniem wiązać pewność prawa z przewidywalnością prawa, a ściślej – z przewidywalnością zmian w prawie lub inaczej
– z przewidywalnością reakcji systemu prawa na określone kategorie
stanów faktycznych w przyjętym horyzoncie czasowym. Przewidywalność odnosi się zarówno do treści aktów prawnych, jak i do orzecznictwa
sądów.
Wyjaśnić też warto relację między pojęciem pewności prawa a pojęciem
stabilności prawa. Antonimem słowa „stabilny” jest słowo „niestabilny”,
co można tłumaczyć jako zmienny, nieutrwalony. Ponieważ to ostatnie wprowadza (nieuzasadnioną) niepewność w tych obszarach życia
społecznego, których prawo dotyczy, to jest rzeczą naturalną poszukiwanie w prawie stabilności (niezmienności, utrwalenia itp.). Postulat
podniesienia poziomu stabilności prawa jest więc postulatem optymada segurança na Constituição, „Federal e na Emenda Constitucional” 2004/45; Implicações
fiscais [w:] Princípios de direito financeiro e tributário: estudos em homenagem ao professor
Ricardo Lobo Torres, red. A. Pires Rodrigues, H. Tôrres Taveira, Rio de Janeiro 2006,
s. 245–272; S.C. Navarro Coêlho, Segurança jurídica e mutações legais [w:] Grandes
questões atuais do direito tributário, vol. 10, São Paulo 2006, s. 402–431.
4
H. Taveira Torres, The principle of legal certainty of the tax constitutional system,
„Diritto e Practica Tributaria Internazionale” 2012/9/2, s. 517.
5
B. Brzeziński, Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Toruń 2017, s. 302.

BIBLIOTEKA PRZEGLĄDU PODATKOWEGO
„Zasada pewności prawa adresowana jest do władzy ustawodawczej, wykonawczej
i sądowniczej. Jest ona bardzo istotna w przypadku podatników, którzy w większości wypadków rozliczają się z organami podatkowymi na zasadzie samoobliczenia. Zwłaszcza
dotyczy to podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy mają prawo planować swoje interesy i nie mogą być zaskakiwani przez państwo nowymi rozwiązaniami
legislacyjnymi, zmianą praktyki stosowania przepisów podatkowych oraz niekorzystną
zmianą orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach podatkowych”.
Dr hab. Artur Mudrecki, prof. ALK

Niniejsza monografia zawiera rozważania dotyczące istoty oraz realizacji zasady pewności prawa podatkowego. Analizy przedstawione w pierwszej części książki dotyczą
stanowienia i stosowania przepisów prawa podatkowego. Kolejne części opracowania
poświęcone zostały rozważaniom na temat konkretnych problemów związanych z realizacją zasady pewności prawa w świetle regulacji zawartych w Ordynacji podatkowej,
ustawach kształtujących podatki pośrednie i bezpośrednie, a także w międzynarodowym
i unijnym prawie podatkowym.
Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych,
a także sędziów. Będzie cennym źródłem wiedzy zarówno dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, jak i dla przedstawicieli nauki specjalizujących się w prawie
podatkowym.
Autorami pracy są przedstawiciele nauki prawa podatkowego, m.in. z takich ośrodków naukowych jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet
Śląski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, a także sędziowie sądów administracyjnych i doradcy
podatkowi.
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