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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne
dyrektywa ATAD 1 – dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z  12.07.2016  r. 

ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdzia-
łanie praktykom unikania opodatkowania, które 
mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego (Dz.Urz. UE L 193, s. 1, ze zm.)

dyrektywa ATAD 2 – dyrektywa Rady (UE) 2017/952 z 29.05.2017 r. zmie-
niająca dyrektywę (UE) 2016/1164 w  zakresie roz-
bieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych do-
tyczących państw trzecich (Dz.Urz. UE L 144, s. 1)

dyrektywa MDR – dyrektywa Rady UE 2018/822 z 25.05.2018 r. zmie-
niająca dyrektywę 2011/16/UE w  zakresie obo-
wiązkowej automatycznej wymiany informacji 
w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do pod-
legających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych 
(Dz.Urz. UE L 139, s. 1, ze zm.)

k.c. – ustawa z  23.04.1964  r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. 
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

k.k.s. – ustawa z  10.09.1999  r. – Kodeks karny skarbowy 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1958 ze zm.)

k.p.a. – ustawa z 14.06.1960  r. – Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

k.p.c. – ustawa z  17.11.1964  r. – Kodeks postępowania cy-
wilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.)

k.r.o. – ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń-
czy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 ze zm.)
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k.s.h. – ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.)

o.p. – ustawa z  29.08.1997  r. – Ordynacja podatkowa 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

p.p.s.a. – ustawa z  30.08.2002  r. – Prawo o  postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z  2018  r. 
poz. 1302 ze zm.)

pr. aut. – ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.)

pr. bud. – ustawa z  7.07.1994  r. – Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

pr. przed. – ustawa z  6.03.2018  r. – Prawo przedsiębiorców 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.)

pr. rest. – ustawa z  15.05.2015  r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.)

pr. upad. – ustawa z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 498 ze zm.)

p.s.w.n. – ustawa z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.)

p.u.s.a. – ustawa z 25.07.2002 r. o ustroju sądów administra-
cyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2167)

r.p.k.p.r. – rozporządzenie Ministra Finansów z  26.08.2003  r. 
w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przycho-
dów i rozchodów (Dz.U. z 2017 r. poz. 728 ze zm.)

r.u.e.k.g. – rozporządzenie Ministra Finansów z  7.01.2019  r. 
w  sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji 
przychodów i  kosztów przez koła gospodyń wiej-
skich (Dz.U. poz. 70)

r.u.e.p.k. – rozporządzenie Ministra Finansów z  22.10.2018  r. 
w  sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji 
przychodów i  kosztów przez niektóre organizacje 
pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samo-
rządu terytorialnego (Dz.U. poz. 2050)

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

TUE – Traktat ustanawiający Unię Europejską (wersja 
skonsolidowana: Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 13)

u.a.m.w. – ustawa z 10.07.2015 r. o Agencji Mienia Wojskowe-
go (Dz.U. z 2018 r. poz. 2308 ze zm.)
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u.d.j.s.t. – ustawa z  13.11.2003  r. o  dochodach jednostek sa-
morządu terytorialnego (Dz.U. z 2018  r. poz. 1530 
ze zm.)

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

u.k.g.w. – ustawa z 9.11.2018  r. o kołach gospodyń wiejskich 
(Dz.U. poz. 2212 ze zm.)

u.k.w.h. – ustawa z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipo-
tece (Dz.U. z 2019 r. poz. 2204)

u.o.z.p. – ustawa z  20.11.1998  r. o  zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąga-
nych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 43 
ze zm.)

u.p.a. – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 864 ze zm.)

u.p.c.c. – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywil-
noprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1519 ze zm.)

u.p.d.o.f. – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

u.p.d.o.p. – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.)

u.p.e.a. – ustawa z  17.06.1966  r. o  postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 
ze zm.)

u.p.l. – ustawa z  30.10.2002  r. o  podatku leśnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 888 ze zm.)

u.p.o.l. – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)

u.p.r. – ustawa z  15.11.1984  r. o  podatku rolnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1256 ze zm.)

u.p.s.d. – ustawa z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i daro-
wizn (Dz.U. z 2019 r. poz. 1813)

u.p.t.u. – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

u.r. – ustawa z  29.09.1994  r. o  rachunkowości (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 351 ze zm.)

u.s.m. – ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkanio-
wych (Dz.U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.)
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u.w.l. – ustawa z  24.06.1994  r. o  własności lokali (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 737 ze zm.)

WKC – rozporządzenie Rady (EWG) nr  2913/92 
z 12.10.1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks 
Celny (Dz.Urz. UE L 302, s. 1, ze zm.)

WTC – rozporządzenie Rady (EWG) nr  2658/87 
z  23.07.1987  r. w  sprawie nomenklatury taryfowej 
i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Cel-
nej (Dz.Urz. WE L 256, s. 1, ze zm.)

Czasopisma, orzecznictwo, publikatory
CBOSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
Dor. Pod. – Doradztwo Podatkowe
Dz.U. – Dziennik Ustaw
Dz.Urz. – Dziennik Urzędowy
GSP – Prz. Orz. – Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzeczni-

ctwa
KPF – Kwartalnik Prawno-Finansowy
KPP – Kwartalnik Prawa Podatkowego
MPH – Monitor Prawa Handlowego
M. Pod. – Monitor Podatkowy
M. Praw. – Monitor Prawniczy
NPN – Nowy Przegląd Notarialny
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Zbiór 

Urzędowy – Seria A
OTK-B – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Zbiór 

Urzędowy – Seria B
Pal. – Palestra
PiP – Państwo i Prawo
PL – Przegląd Legislacyjny
PN – Przegląd Notarialny
POP – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
PP – Przegląd Podatkowy
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
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PPLiFS – Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorzą-
dowych

PPP – Przegląd Prawa Publicznego
Pr. i Pod. – Prawo i Podatki
PS – Przegląd Sądowy
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Rej. – Rejent
RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
SP – Studia Prawnicze
ST – Samorząd Terytorialny
TPP – Transformacje Prawa Prywatnego
TRP – Toruński Rocznik Podatkowy
WLZP – Wrocławsko Lwowskie Zeszyty Prawnicze
ZNSA – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

Organy i instytucje
IS – Izba Skarbowa
KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
KKOPP – Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatko-

wego
MF – Minister Finansów
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
RM – Rada Ministrów
SA – Sąd Apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
SO – Sąd Okręgowy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TS – Trybunał Sprawiedliwości
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
WCO – World Customs Organization; Światowa Organiza-

cja Ceł
WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny

Inne
BEPS – Projekt BEPS (Action Plan on Base Erosion and Pro-

fit Shifting)
CN – Nomenklatura Scalona
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GAAR – Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
PCC – Podatek od czynności cywilnoprawnych
PIT – Podatek dochodowy od osób fizycznych
P.S.A. – Prosta Spółka Akcyjna
SD – Podatek od spadków i darowizn
VAT – Podatek od towarów i usług
WIS – Wiążąca Informacja Stawkowa



Słowo wstępne 19

 

SŁOWO WSTĘPNE

Pojęcie systemu prawa rozumiane jest zazwyczaj jako pewien zbiór 
(całość) norm prawnych, powiązanych ze sobą i uporządkowanych 
według pewnych reguł. System ten charakteryzuje się cechami, takimi 
jak koherentność czy też zupełność. Najistotniejszą jednak jego cechę 
stanowią relacje pomiędzy jego elementami (normami prawnymi)1. Jed-
nym z kryteriów więzi zachodzących pomiędzy normami prawnymi jest 
ich treść, pozwalająca wyodrębnić więzi statyczne łączące normy prawne 
ze względu na przedmiot ich regulacji. Na tej podstawie przyjmuje się, 
że system prawa danego państwa składa się z gałęzi prawa stanowiących 
zbiór norm, które regulują daną dziedzinę życia społecznego. Relacje 
zachodzące pomiędzy normami prawa obowiązującymi w danym syste-
mie nie ograniczają się jednak tylko do wewnętrznego grupowania norm 
określanych jako gałęzie prawa, ale zachodzą też pomiędzy normami 
kształtującymi poszczególne gałęzie.

Prawo podatkowe tworzące odrębną gałąź prawa funkcjonuje na po-
graniczu prawa publicznego i prawa prywatnego. Przy zachowaniu swej 
formalnej i materialnej odrębności prawo to charakteryzują silne związ-
ki z innymi dziedzinami prawa. Związki te, posiadając zróżnicowany 
charakter, wyznaczane są w znacznej mierze przez metodę i przedmiot 
regulacji w prawie podatkowym. Nie mają też one charakteru stałego, 
w tym znaczeniu, że pojawiające się wciąż nowe formy życia społeczne-
go, w tym gospodarczego, wymuszają powstawanie nowych powiązań 
lub modyfikacje uprzednio istniejących. Dodatkowo też zmienność 
stosunków społecznych oddziałuje na płynność granic w zakreśleniu 

1  Z. Tabor, Teleologiczna „Jedność” systemu prawa, RPEiS 1980/1, s. 168.
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tradycyjnie pojmowanych gałęzi prawa. Z tej perspektywy identyfika-
cja związków zachodzących pomiędzy prawem podatkowym a innymi 
dziedzinami prawa może być dokonywana również w szerszym ujęciu, 
przykładowo w kontekście związków prawa podatkowego z prawem 
własności intelektualnej czy też prawem nowych technologii.

Zważywszy na różnorodny charakter powiązań prawa podatkowego 
z  innymi dziedzinami prawa, badania tych związków mogą zostać 
przeprowadzane zarówno w sferze strukturalnych, ustrojowych relacji 
zachodzących pomiędzy prawem podatkowym a innymi dziedzinami 
prawa, jak też dotyczyć powiązań kształtujących się w zakresie przed-
miotu regulacji prawa podatkowego. Z uwagi też na to, że związki te 
oddziałują na sferę życia społecznego, mogą być oceniane i analizowane 
z perspektywy zarówno teorii nauki prawa, ale też innych nauk, np. fi-
lozofii. Taki też, szeroko zakreślony przedmiot analiz znalazł odbicie 
w zebranych w niniejszej monografii pracach.

Część pierwsza publikacji poświęcona została refleksjom dotyczącym 
związków prawa podatkowego z innymi dziedzinami prawa, czynio-
nych w kontekście teorii prawa, jak też filozofii moralnej (etyki) oraz 
filozofii języka (pragmatyki). Kolejne części monografii zawierają ana-
lizy dotyczące związków prawa podatkowego odpowiednio z prawem: 
konstytucyjnym, cywilnym, własności intelektualnej, administracyjnym, 
finansowym, gospodarczym, spółek, jak też międzynarodowym i Unii 
Europejskiej.

Szczególnie istotne wydaje się podkreślenie, że badania czynione przez 
autorów nie stanowią opracowań mających na celu jedynie identyfika-
cji związków zachodzących pomiędzy prawem podatkowym a innymi 
dziedzinami prawa. Zamieszczone w monografii prace uwzględniają bo-
wiem szerszą płaszczyznę badania wspomnianych związków, zawierając 
ich analizy czynione zarówno przez pryzmat procesu stanowienia, jak 
i stosowania prawa. W wielu wypadkach rozważania autorów czynione 
są w kontekście zasady racjonalnego ustawodawcy oraz problemów 
interpretacyjnych pojawiających się na etapie stosowania prawa. Proces 
stanowienia prawa powinien bowiem uwzględniać znamienite znaczenie 
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budowy tekstu prawnego w procesie zmierzającym do ustalenia znacze-
nia przepisów i treści zawartych w nim norm prawnych.

Opracowania ujęte w niniejszej monografii zainteresować powinny za-
tem nie tylko prawników teoretyków i praktyków, lecz także podmioty 
stosujące przepisy prawa podatkowego oraz członków instytucji mają-
cych wpływ na tworzenie tego prawa. Przedstawione w książce rozważa-
nia umożliwiły bowiem nie tylko zdiagnozowanie relacji zachodzących 
pomiędzy prawem podatkowym i innymi dziedzinami prawa, ale stały 
się też kanwą dla sformułowania szeregu postulatów de lege ferenda.

Aneta Kaźmierczyk
Agnieszka Franczak
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CZĘŚĆ I

ZWIĄZKI PRAWA PODATKOWEGO 
Z INNYMI DZIEDZINAMI PRAWA 

W ŚWIETLE TEORII PRAWA I FILOZOFII
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Bogumił Brzeziński 

TEORETYCZNE ASPEKTY SYSTEMOWEJ 
ODRĘBNOŚCI PRAWA PODATKOWEGO 
I JEGO RELACJI Z NORMAMI INNYCH 

DZIEDZIN PRAWA

1. Wprowadzenie

Fakt zróżnicowania norm prawnych składających się na system prawa 
można przyjąć za pewnik i uczynić punktem wyjścia dalszych rozwa-
żań o prawie podatkowym. Rozważania takie – w aspekcie teoretycz-
nym – muszą siłą rzeczy toczyć się na dwóch podstawowych obszarach 
problemowych. Pierwszy to klasyczna problematyka grupowania norm 
wchodzących w skład systemu w zespoły stanowiące jego części składo-
we – gałęzie, działy, dziedziny itd. Drugi – będący w określonej mierze 
konsekwencją pierwszego – to obszar problematyki związków i zależ-
ności (strukturalnych i funkcjonalnych) norm prawnych należących do 
różnych, wspomnianych wyżej grup.

Niezależnie od rozważań o normach prawnych można – jak się wydaje 
– mówić o grupowaniu przepisów prawnych oraz o związkach między 
przepisami prawa należącymi do różnych grup. Co prawda system prawa 
– ex definitione – jest zbudowany z norm prawnych, ale związki między-
gałęziowe są często dekretowane odesłaniami nie do norm należących 
do innej gałęzi, lecz do przepisów zawierających normy innej gałęzi.
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Normy prawne mogą być grupowane według różnych kryteriów. Niektó-
re kryteria prowadzą do podziałów dychotomicznych (prawo publiczne 
versus prawo prywatne) lub do podziałów bardziej rozbudowanych, 
opartych na nie do końca jednorodnych kryteriach (prawo cywilne, 
prawo administracyjne, prawo karne), uzupełnianych niekiedy w sposób 
znamionujący sporą fantazję autorów innymi kryteriami (prawo finan-
sowe), czy też wreszcie podziałów „przełamujących” podziały tradycyjne 
(koncepcja kompleksowych dziedzin prawa).

Teoria prawa nie wypracowała jak dotąd zadowalających kryteriów 
podziału norm prawnych na gałęzie prawa, czy też na inne, w mia-
rę jednorodne zespoły norm prawnych (działy, części, dziedziny itd.) 
Przedmiot regulacji prawnej – jako jeden z dwóch, obok metody re-
gulacji, tradycyjnie wskazywanych wyznaczników granic gałęzi prawa 
– jest współcześnie zmienny i rozmyty w obszarach granicznych, a me-
toda regulacji (równorzędność stron stosunku prawnego lub podle-
głość jednego podmiotu kompetencji prawnej innego) jest coraz mniej 
konsekwentnie stosowana przez prawodawcę. Elastyczność stosowania 
rozmaitych technik prawnych jest wymuszana przez charakter spraw 
poddanych regulacji prawnej. Sytuację komplikuje dodatkowo istnienie 
i paralelne funkcjonowanie – obok prawa krajowego – norm należących 
do innych porządków prawnych (prawo międzynarodowe i prawo unij-
ne), gdzie niektóre partie norm należących do tych systemów są jedno-
cześnie normami prawa krajowego (ratyfikacja) albo też funkcjonują, 
przynajmniej w pewnych sytuacjach, jak gdyby były normami prawa 
krajowego (normy wynikające z dyrektyw unijnych).

Wracając do teorii prawa, można skonstatować, że ostatnio straciła 
ona wyraźnie zainteresowanie problemem struktury systemu prawa. 
W związku z tym otwarte pozostaje pytanie, czy precyzyjna delimitacja 
prawa podatkowego oraz innych gałęzi (dziedzin?) systemu prawa jest 
w ogóle możliwa.
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2. Prawo podatkowe – przesłanki i podstawy 
wyodrębnienia w systemie prawa

Chociaż dokumenty opisujące obowiązki podatkowe, a nawet będące sui 
generis kodyfikacjami prawa podatkowego istniały już w starożytności1, 
to trudno byłoby oceniać je w kategoriach przynależności gałęziowej, 
jako że eklektyzm treściowy ówczesnych aktów prawnych był powszech-
ny, a stosowanie do historycznych aktów normatywnych współczesnych 
kryteriów klasyfikacyjnych wydaje się być wątpliwe z metodologiczne-
go punktu widzenia. Współczesne prawo podatkowe i zaczątki myśli 
doktrynalnej nad opodatkowaniem wiązać trzeba raczej z kameralisty-
ką oraz ekonomią polityczną. W związku z tym w nauce o podatkach 
przeważały wątki ekonomiczno-organizacyjne, a refleksja prawnicza 
nad podatkami rozwinęła się dopiero na przełomie XIX i XX w. na Za-
chodzie2. Paradoksalnie, sporym impulsem do rozwoju wiedzy o prawie 
podatkowym były dyskusje nad kwestią autonomii bądź też podporząd-
kowania sfery terminologiczno-pojęciowej prawa podatkowego – prawu 
cywilnemu, która miała miejsce w pierwszej tercji XX w.3

Rosnąca świadomość odrębności prawa podatkowego, wyrażająca się 
w możliwości, a nawet w potrzebie budowy własnego systemu źródeł 
prawa i respektowania aksjologii nakierowanej z jednej strony na efek-
tywność systemu podatkowego, a z drugiej na zabezpieczenie praw 
podatnika przed ich naruszaniem przez administracją podatkową, do-
prowadziła do „konstytucjonalizacji” prawa podatkowego. Natomiast 
specyfika stosunków społecznych „wytwarzanych” przez prawo podat-
kowe doprowadziła do wykształcenia się adekwatnych instytucji praw-
nych, odzwierciedlających powinnościowy charakter tych stosunków 

1  Zwraca tu uwagę papirus z  259  r. p.n.e. znany jako „Prawo o  dochodach”. 
Zob. B. Brzeziński, Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Toruń 2017, s. 26; 
zob. też M. Kalinowski, System podatkowy Egiptu w okresie ptolemejskim [w:] Pro me-
moria. Księga dla uczczenia pamięci profesor Krystyny Kamińskiej, red. A. Gaca, Toruń 
2013, s. 109 i n.

2  Zob. np. monumentalne dzieło T.M. Colleya: A Treatise on the Law of Taxation, 
Chicago 1876.

3  Dyskusje tę prezentuje S. Rosmarin, Prawo podatkowe a prawo prywatne w świetle 
wykładni prawa, Lwów 1939, zwłaszcza s. 132 i n.
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