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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. Jednym 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 systemie 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 pograniczu prawa publicznego i prawa prywatnego. Przy zachowaniu swej
formalnej i materialnej odrębności prawo to charakteryzują silne związki 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 społecznego, 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 identyfikacja 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 przedmiotu 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. filozofii. 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, czynionych w kontekście teorii prawa, jak też filozofii moralnej (etyki) oraz
filozofii języka (pragmatyki). Kolejne części monografii zawierają analizy 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 identyfikacji związków zachodzących pomiędzy prawem podatkowym a innymi
dziedzinami prawa. Zamieszczone w monografii prace uwzględniają bowiem 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 znaczenia przepisów i treści zawartych w nim norm prawnych.
Opracowania ujęte w niniejszej monografii zainteresować powinny zatem 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 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
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Teoretyczne aspekty systemowej odrębności prawa podatkowego
5
i jego relacji z normami
2 innych dziedz


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 rozważań o prawie podatkowym. Rozważania takie – w aspekcie teoretycznym – 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 składowe – gałęzie, działy, dziedziny itd. Drugi – będący w określonej mierze
konsekwencją pierwszego – to obszar problematyki związków i zależności (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 międzygałęziowe 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. Niektóre 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 finansowe), 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 miarę jednorodne zespoły norm prawnych (działy, części, dziedziny itd.)
Przedmiot regulacji prawnej – jako jeden z dwóch, obok metody regulacji, tradycyjnie wskazywanych wyznaczników granic gałęzi prawa
– jest współcześnie zmienny i rozmyty w obszarach granicznych, a metoda regulacji (równorzędność stron stosunku prawnego lub podległość 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 unijne), gdzie niektóre partie norm należących do tych systemów są jednocześnie 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 powszechny, a stosowanie do historycznych aktów normatywnych współczesnych
kryteriów klasyfikacyjnych wydaje się być wątpliwe z metodologicznego punktu widzenia. Współczesne prawo podatkowe i zaczątki myśli
doktrynalnej nad opodatkowaniem wiązać trzeba raczej z kameralistyką 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 Zachodzie2. Paradoksalnie, sporym impulsem do rozwoju wiedzy o prawie
podatkowym były dyskusje nad kwestią autonomii bądź też podporządkowania 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 efektywność systemu podatkowego, a z drugiej na zabezpieczenie praw
podatnika przed ich naruszaniem przez administracją podatkową, doprowadziła do „konstytucjonalizacji” prawa podatkowego. Natomiast
specyfika stosunków społecznych „wytwarzanych” przez prawo podatkowe doprowadziła do wykształcenia się adekwatnych instytucji prawnych, 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 memoria. 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.

W publikacji ukazano związki norm i instytucji prawa podatkowego z normami
oraz instytucjami innych gałęzi prawa. Zawarto w niej przykłady problemów
interpretacyjnych pojawiających się na etapie stosowania przepisów prawa podatkowego. Omówione w książce rozważania stały się również kanwą dla sformułowania postulatów de lege ferenda.
W opracowaniu przedstawiono m.in.:
– związki prawa podatkowego z prawem konstytucyjnym, prawem cywilnym,
prawem własności intelektualnej, prawem administracyjnym, prawem finansowym, prawem gospodarczym, prawem spółek oraz prawem międzynarodowym
i prawem Unii Europejskiej;
– związki prawa podatkowego z innymi dziedzinami prawa w kontekście zarówno
teorii prawa, jak i filozofii moralnej (etyki) oraz filozofii języka (pragmatyki);
– analizę przedmiotowych związków dokonaną przez pryzmat procesu stanowienia oraz stosowania prawa.
Autorami monografii są przedstawiciele nauki prawa podatkowego, m.in. z takich
ośrodków naukowych jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski,
Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, a także doświadczeni praktycy:
sędziowie sądów administracyjnych, doradcy podatkowi i pracownicy administracji podatkowej.
Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy oraz prokuratorów. Będzie cennym źródłem wiedzy
dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także dla wszystkich
podmiotów stosujących przepisy prawa podatkowego oraz członków instytucji
mających wpływ na jego tworzenie. Zainteresuje również przedstawicieli nauki
oraz studentów prawa, administracji i finansów.
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