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2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dy‐
rektywę Rady 93/22/EWG (Dz.Urz. UE L 145, s. 1 ze zm.; Dz.Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, s. 263) – uchylona

dyrektywa MiFID II – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE
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– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE
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tucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrek‐
tywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz
2006/49/WE (Dz.Urz. UE L 176, s. 338 ze zm.)
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– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366
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2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca
dyrektywę 2007/64/WE (Dz.Urz. UE L 337, s. 35)

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459
ze zm.)

k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204
ze zm.)
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Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. poz. 483
ze zm.)

k.p.a. – ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1822 ze zm.)

o.p. – ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r.
poz. 201 ze zm.)

pr. bank. – ustawa z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876
ze zm.)

pr. cel. – ustawa z 19.03.2004 r. – Prawo celne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1880
ze zm.)

pr. czek. – ustawa z 28.04.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 462)
pr. dewiz. – ustawa z 27.07.2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 679)
pr. weksl. – ustawa z 28.04.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 160)
p.w.u.f.p. – ustawa z 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach

publicznych (Dz.U. poz. 1241 ze zm.)
rozporządzenie
575/2013

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013
z 26.06.2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie
(UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 176, s. 1 ze zm.)

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowa‐
na: Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47)

TUE – Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz.Urz. UE
C 202 z 2016 r., s. 13)

u.e.p. – ustawa z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 664 ze zm.)

u.f.p. – ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2077 ze zm.)

u.g.h. – ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471
ze zm.)

u.k.c. – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013
z 9.10.2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE L 269,
s. 1 ze zm.)

u.k.s. – ustawa z 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 720
ze zm.) – uchylona

u.k.w.h. – ustawa z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1007 ze zm.)

u.o.i.f. – ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1768 ze zm.)

u.o.n.d.f. – ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.)
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u.o.s. – ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827
ze zm.)

u.p.a. – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 43
ze zm.)

u.p.d.o.f. – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.)

u.p.d.o.p. – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.)

u.p.e.a. – ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administra‐
cji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.)

u.p.o.l. – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1785 ze zm.)

ustawa o KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.
poz. 1947 ze zm.)

ustawa o NBP – ustawa z 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1373)

ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1221 ze zm.)

u.s.u.s. – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1778 ze zm.)

u.u.p. – ustawa z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2003 ze zm.)

u.z.p.d. – ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.
z 2017 r. poz. 2157 ze zm.)

Czasopisma, zbiory orzecznictwa

Bezp. Bank – Bezpieczny Bank
BiK – Bank i Kredyt
ECR – European Court Reports
GSP – Gdańskie Studia Prawnicze
M. Pod. – Monitor Podatkowy
M. Pr. Bank. – Monitor Prawa Bankowego
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSN – Orzecznictwo Sądu Najwyższego
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
OSNPG – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wydawnictwo Prokuratury Ge‐

neralnej
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
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OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
PA – Prawo Asekuracyjne
PiP – Państwo i Prawo
PiZS – Praca i Zabezpieczenie Społeczne
POP – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
PPP – Przegląd Prawa Publicznego
Pr. Bank. – Prawo Bankowe
Pr. Gosp. – Prawo Gospodarcze
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
Prz. Pod. – Przegląd Podatkowy
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
PUSiG – Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych
RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Inne

BFG – Bankowy Fundusz Gwarancyjny
BŚ – Bank Światowy
CEFTA – Central European Free Trade Agreement (Środkowoeuropejskie Po‐

rozumienie o Wolnym Handlu)
DNB – dochód narodowy brutto
EBC – European Central Bank (Europejski Bank Centralny)
EBI – Europejski Bank Inwestycyjny
EFTA – European Free Trade Association (Europejskie Stowarzyszenie Wol‐

nego Handlu)
EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
FRD – Fundusz Rezerwy Demograficznej
FUS – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
GKO – Główna Komisja Orzekająca
GPW – Giełda Papierów Wartościowych
GUS – Główny Urząd Statystyczny
KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
MFW – International Monetary Fund (Międzynarodowy Fundusz Waluto‐

wy)
NAFTA – North American Free Trade Agreement (Północnoamerykański

Układ Wolnego Handlu)
NBP – Narodowy Bank Polski
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NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development (Orga‐

nizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)
OFE – otwarty fundusz emerytalny
PAN – Polska Akademia Nauk
PKB – produkt krajowy brutto
PKN – produkt krajowy netto
PNB – produkt narodowy brutto
SEPA – Single Euro Payments Area (Jednolity obszar płatności w euro)
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TS/TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (do 1.12.2009 r. jako

Trybunał Sprawiedliwości)
WCO – World Customs Organization (Światowa Organizacja Celna)
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
WTO – World Trade Organization (Światowa Organizacja Handlu)
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych





WSTĘP

Oddany do rąk Czytelników podręcznik pt. Podstawy finansów i prawa finansowego jest
trzecią edycją tego opracowania przygotowaną przez zespół nauczycieli akademickich,
reprezentujących kilka uczelni Trójmiasta. Koncepcja tej publikacji opiera się, w pierw‐
szym rzędzie, na założeniu ścisłych związków między prawem finansowym a finansami
publicznymi. Są to dziedziny, z których jedna należy do sfery prawa, druga natomiast do
sfery ekonomii. Dlatego wśród autorów podręcznika są zarówno prawnicy, jak i ekono‐
miści. Napisanie wartościowego podręcznika akademickiego z prawa finansowego i fi‐
nansów publicznych przez jednego autora jest współcześnie prawie niemożliwe. Jest to
bowiem dyscyplina niezwykle rozbudowana, złożona, a nawet skomplikowana. Ponadto
powinna być wyłożona w sposób możliwie przystępny i zrozumiały. Stąd najczęściej
opracowania podręcznikowe przygotowywane są przez wielu autorów, którzy często spe‐
cjalizują się w różnych dziedzinach prawa finansowego i finansów publicznych. Niniejsza
propozycja opiera się na idei powierzenia przygotowania poszczególnych jej fragmentów
autorom, którzy w dużym stopniu specjalizują się w danej dziedzinie i dają temu wyraz
w publikacjach książkowych, artykułowych, referatach wygłaszanych na konferencjach
naukowych, pracach doktorskich i habilitacyjnych.

Zjawiska ekonomiczne, jakimi są finanse, mają wyłącznie pieniężny charakter. Oznaczają
procesy gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych na określone cele. Tak rozu‐
miane finanse można podzielić na prywatne, które służą zaspokajaniu indywidualnych
potrzeb różnych podmiotów, oraz publiczne. Celem tych ostatnich jest zaspokajanie po‐
trzeb określonych zbiorowości, zwłaszcza całego społeczeństwa. Poznanie istoty finan‐
sów, zwanych zjawiskami finansowymi, a także rozróżnienie między finansami prywat‐
nymi a publicznymi jest punktem wyjścia do przedstawienia, w większym lub mniejszym
zakresie, regulacji prawnych dotyczących owych zjawisk. W podręczniku, co uznajemy
za oczywiste, pomijamy zagadnienia dotyczące finansów prywatnych. Należałoby je uznać
za odrębną dziedzinę, mającą niekiedy postać wykładów monograficznych. Wprawdzie
nie jest ona przedmiotem zainteresowania autorów podręcznika, ale wykazuje pewne po‐
wiązania z dziedziną finansów publicznych i prawem finansowym.

Prawo finansowe i finanse publiczne to dziedziny wykładane na studiach prawniczych,
ekonomicznych, administracyjnych i z zakresu zarządzania. Prezentowany podręcznik
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jest adresowany przede wszystkim do studentów wymienionych kierunków studiów. Po‐
nadto może być pomocą dydaktyczną dla słuchaczy studiów podyplomowych, dokto‐
ranckich i studentów tych kierunków, w ramach których wykładany jest ów przedmiot
bądź jego elementy. W procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kształcenia us‐
tawicznego książka ta może okazać się przydatna i wartościowa. Taką nadzieję mają jej
autorzy.

Prezentowane opracowanie, aczkolwiek obszerne, nie wyczerpuje materii objętej jego ty‐
tułem. W rozumieniu autorów stanowi pewnego rodzaju podstawę owych dziedzin wie‐
dzy. Po każdym rozdziale została umieszczona literatura, która powinna okazać się przy‐
datna w procesie studiowania prawa finansowego i finansów publicznych. Ponadto, co
wymaga podkreślenia, odsyłamy Czytelników do pewnego szczególnego opracowania
encyklopedycznego z zakresu prawa finansowego, którym jest Leksykon prawa finanso‐
wego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Drwiłło, D. Maśniak, C.H. Beck, Warszawa 2015.
Pozycja ta pozostaje w ścisłym związku z niniejszym podręcznikiem. Jest jego uzupełnie‐
niem. W pewnym sensie te dwie książki należałoby traktować jako pewną całość.

Przygotowanie trzeciego wydania podręcznika przez zespół liczący kilkanaście osób wią‐
zało się także z koniecznością podjęcia wielu działań organizacyjnych. Konieczne było
desygnowanie jednej osoby, która mogłaby sprawnie i skutecznie kontaktować się z po‐
szczególnymi autorami oraz z Wydawnictwem. Taką osobą był dr Edward Juchniewicz,
którego walory organizacyjne i osobiste przyczyniły się do sprawnego przygotowania no‐
wego wydania.

W niniejszym wydaniu autorzy dołożyli starań, aby dokonać korekt związanych ze zmia‐
nami prawa finansowego oraz poprawić dostrzeżone usterki. Zmiany treści opracowania
dotyczą zwłaszcza administracji skarbowej, prawa celnego i prawa podatkowego.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Drwiłło



Rozdział pierwszy

ZAGADNIENIA OGÓLNE FINANSÓW
PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO

(ANDRZEJ DRWIŁŁO)

1. Pojęcie finansów publicznych

Jednym z powszechnie występujących pojęć jest pojęcie finansów, które wy‐
wodzi się ze średniowiecznej łaciny i pochodzi od słowa finire (kończyć).
Z czasem zaczęto używać słowa finare, od którego powstały takie rzeczowni‐
ki, jak finatio czy financia pecuniaria. Jest to zatem kategoria historyczna.

Finanse należy łączyć nierozerwalnie z pieniądzem, ponieważ są one najczęś‐
ciej rozumiane jako procesy gromadzenia i wydatkowania przez różne pod‐
mioty środków pieniężnych. Wiążą się z istnieniem gospodarki towarowo-pie‐
niężnej. Występują wówczas, gdy stosunki pieniężno-towarowe w gospodarce
danego państwa mają charakter wyłączny bądź dominujący. Niekiedy gospo‐
darka pieniężno-towarowa jest uzupełniana naturalną gospodarką wymienną
lub jej odpowiednikami. W takich sytuacjach rola finansów jest mniejsza. Na
podkreślenie zasługuje zaliczanie finansów do stosunków typu ekonomiczne‐
go. Są to szczególnego rodzaju stosunki ekonomiczne, ponieważ mają wyłącz‐
nie charakter pieniężny. Nie istnieją poza pieniądzem. Dla finansów, zwanych
też zjawiskami finansowymi, charakterystyczny jest ruch środków pienięż‐
nych, który przybiera najczęściej formę strumieni płynących pomiędzy uczest‐
nikami stosunków finansowych1. Środki pieniężne płyną z różnym natęże‐
niem. Rozmaite są też tytuły, z których pochodzą i służą realizacji różnych
celów.

1 Finanse,  red.  J.  Ostaszewski,  Difin,  Warszawa  2007,  s.  15;  Podstawy  finansów,
red. K. Marecki, PWE, Warszawa 2008, s. 14.
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Istnieją dwie podstawowe kategorie zjawisk związanych z finansami publicz‐
nymi:
1) pieniężne,
2) finansowe.

Zjawiska pieniężne (pieniądze) służą, najogólniej rzecz ujmując, zaspokajaniu
różnorodnych potrzeb. Są kategorią ekonomiczną. Pieniądze stanowią dobro
wymienialne na wszelkiego rodzaju dobra. W literaturze ekonomicznej wy‐
mienia się kilka funkcji pieniądza – miernika wartości, środka zapłaty, środka
wymiany i środka akumulacji2. Ponadto zwraca się uwagę na różną wartość
pieniądza (wewnętrzną, kursową, nabywczą i nominalną). Zjawiska pieniężne
obejmują pieniądze występujące w różnym układzie (statycznym i dynamicz‐
nym).

Zjawiska finansowe (finanse) są częścią zjawisk pieniężnych, ponieważ odno‐
szą się do procesów gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych, czyli
do układu dynamicznego. Uważa się je za przesuwanie wartości pieniężnych
między podmiotami. Znakomita część zjawisk pieniężnych występuje w ukła‐
dzie dynamicznym. Dlatego ich rola jest bardzo duża. W ogólnym przedsta‐
wieniu zjawisk finansowych istotne jest zatem zwrócenie uwagi na fakt, że są
to wyłącznie zjawiska typu pieniężnego. Przy czym w grę może wchodzić różny
pieniądz, to znaczy zarówno krajowy, jak i pieniądz innego państwa czy też
pieniądz, którym posługuje się wiele państw (euro). Zjawiska finansowe są
rodzajem stosunków typu ekonomicznego, które zostały wyodrębnione z uwa‐
gi na ich ścisły związek z pieniądzem. Ponieważ zachodzą one między różnymi
podmiotami, można je określić jako stosunki finansowe3. Zjawiska finansowe
można też określić jako pewnego rodzaju działalność określonych podmiotów
w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych. Tego rodzaju
działalność nazywa się też działalnością finansową.

Na gruncie normatywnym oraz w literaturze prawa finansowego4 można się
też spotkać z pojęciem gospodarki finansowej. W przepisach obowiązującego
prawa finansowego nie znajdujemy wyjaśnienia tego pojęcia. Zostało ono uży‐
te w przepisach konstytucyjnych (art. 219 ust. 4 Konstytucji RP) oraz w prze‐
pisach ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (np. w art. 11 ust. 3,
art. 17 ust. 1, art. 21 ust. 1, art. 24 ust. 2, art. 53 ust. 1). Posługiwanie się pojęciem
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2 Ekonomia dla prawników i nie tylko, red. M. Bednarski, J. Wilkin, LexisNexis, Warszawa
2005, s. 329.

3 Prawo finansów publicznych, red. B. Brzeziński, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2006,
s. 19.

4 L. Kurowski, Wstęp do nauki prawa finansowego, PWN, Warszawa 1982, s. 7; Prawo...,
red. B. Brzeziński, s. 20; Prawo finansowe, red. E. Chojna-Duch, H. Litwińczuk, Oficyna Prawa
Polskiego,  Warszawa  2009,  s.  16;  Zarys  finansów  publicznych  i  prawa  finansowego,
red. W. Wójtowicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 16.
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gospodarki finansowej na gruncie finansów publicznych wymaga pewnego
naświetlenia. W literaturze jest niekiedy utożsamiane z pojęciem działalności
finansowej5. Autorzy zamiennie posługują się pojęciami finansów, gospodarki
finansowej i działalności finansowej. Niekiedy pojęcie gospodarki finansowej
określa się jako całokształt czynności prawnych i organizacyjnych, mających
na celu zgromadzenie dochodów i ich wydatkowanie6. Określenie to nie zmie‐
nia utożsamiania gospodarki finansowej z pojęciem finansów. Pojęcie „gos‐
podarka finansowa” wywodzi się z określenia gospodarka czy gospodarowanie.
Jest to pojęcie typu ekonomicznego. Trzeba zatem zauważyć pewne zjawisko
występujące na gruncie prawa finansowego, mianowicie przenikanie, w coraz
większym stopniu, ekonomii do prawa finansowego. Jednym z przejawów
owego przenikania jest wprowadzanie pewnych pojęć ekonomicznych na
grunt obowiązującego prawa finansowego. Jest to zjawisko nieuniknione.
W przepisach obowiązującego prawa finansowego można spotkać nie tylko
pojęcia zaczerpnięte z ekonomii, przy czym pojęciom tym nadaje się częstokroć
inne znaczenie, ale także wprowadza się pewne wzory matematyczne, nadając
im prawnie obowiązujący charakter (art. 243 u.f.p.).

Istota gospodarki, czyli działalności gospodarczej w sferze ekonomicznej, ma
zupełnie inne znaczenie aniżeli istota gospodarki na gruncie finansów. Z eko‐
nomicznego punktu widzenia działalność gospodarcza, która także jest przed‐
miotem regulacji obowiązującego prawa7, to działalność zarobkowa różnego
typu (wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa i inna). Jest to zatem dzia‐
łalność obliczona na osiąganie zysku, aczkolwiek nie zawsze taki zysk przynosi.
Taką działalnością, czyli gospodarowaniem8, zajmują się podmioty specjalnie
do tego powołane. Działalność finansowa nie należy do kategorii tego rodzaju,
ponieważ są to określone, wielorakie i często powtarzające się poczynania ludzi
w sferze gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych. Tego rodzaju
działalność powinna się opierać na racjonalnych przesłankach. Do takich
przesłanek można zaliczyć m.in. przejmowanie środków pieniężnych od róż‐
nych podmiotów bez dewastacji źródła ich pochodzenia bądź oszczędne wy‐
datkowanie środków pieniężnych na realizację określonych celów. W tym
drugim wypadku chodzi o przeciwstawienie się marnotrawieniu środków pie‐
niężnych. Działalność w sferze finansów jest nastawiona na zaspokajanie po‐
trzeb określonego rodzaju. Przy czym nie można w tym zakresie osiągać mak‐
symalnych efektów przy minimalnych nakładach. Jest to poważny błąd, z któ‐
rym spotykamy się nie tylko w wypowiedziach prawników, ale też ekonomis‐
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5 T. Dębowska-Romanowska, Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną,
C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 21.

6 Prawo finansowe, red. W. Wójtowicz, C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 4.
7 Ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168

ze zm.).
8 J. Kortan, Podstawy ekonomiki zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 1997,

s. 13–15.
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3. WYDANIE ZAKTUALIZOWANE, UZUPEŁNIONE I POPRAWIONE

Prawo fi nansowe i fi nanse publiczne są przedmiotem wykładów na studiach prawniczych, 
ekonomicznych, administracyjnych i z zakresu zarządzania. Prezentowana książka adreso-
wana jest przede wszystkim do studentów tych kierunków studiów, słuchaczy studiów pody-
plomowych, doktoranckich i innych, w ramach których wykładane są owe przedmioty bądź 
ich elementy, jak również do osób zawodowo zajmujących się tą tematyką.

Publikacja szeroko omawia:

W trzecim wydaniu podręcznika zawarto zmiany dotyczące zwłaszcza reformy administracji 
skarbowej, której głównym celem jest ograniczenie skali oszustw podatkowych, zwiększenie 
skuteczności poboru należności podatkowych i celnych, zapewnienie obsługi klienta na wyso-
kim poziomie, obniżenie kosztów funkcjonowania administracji skarbowej w relacji do pozio-
mu uzyskiwanych dochodów budżetowych oraz rozwój profesjonalnej kadry. Uwzględniono 
również zmiany w prawie celnym i prawie podatkowym.

Niniejszy podręcznik jest dziełem kilkunastu autorów reprezentujących trzy trójmiejskie 
uczelnie: Uniwersytet Gdański, Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni oraz Akade-
mię Morską w Gdyni. Przeważają autorzy wywodzący się z Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego. Są to pracownicy Katedry Prawa Finansowego, którą przez ponad 
20 lat kierował prof. zw. dr hab. Andrzej Drwiłło.

ZAMÓWIENIA:
INFOLINIA 801 04 45 45, FAX 22 535 80 01
ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUWER.PL
WWW.PROFINFO.PL
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3. WYDANIE

–  międzynarodowe prawo fi nansowe,
–  prawo rynku fi nansowego,
–  administrację fi nansów publicznych,
–  system pieniężny,
–  prawo dewizowe,
–  prawo walutowe,
–  polskie prawo bankowe,

–  prawo celne,
–  prawo budżetowe,
–  fundusze publiczne,
–  prawo podatkowe,
–  prawo fi nansowe ubezpieczeń społecznych,
–  dyscyplinę fi nansów publicznych,
–  prawo fi nansowe samorządu terytorialnego.
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