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WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie jest kolejnym z serii monografi i powstają-
cych w związku z organizowaną corocznie przez Wydział Prawa Uni-
wersytetu w Białymstoku konferencją naukową pod tytułem „Ordynacja 
podatkowa w teorii i praktyce”. W dniach 30-31 maja 2016 r. odbyła 
się ona po raz dziesiąty. Tematem przewodnim konferencji były zmiany 
w ogólnym prawie podatkowym. Główną inspiracją przy wyborze tego 
tematu była obszerna nowelizacja ustawy – Ordynacja podatkowa, która 
zaczęła obowiązywać od początku 2016 r. Z drugiej strony trwają też 
prace Komisji Kodyfi kacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego nad opra-
cowaniem nowej ustawy regulującej ogólne prawo podatkowe. Te dwa 
nurty zagadnień przewijają się w opracowaniach, które składają się na ni-
niejszą monografi ę.

Zawarte w książce teksty podzielono na dwie części. Do pierwszej 
z nich przyporządkowano rozważania natury ogólnej, w tym odnoszące 
się do problematyki materii zobowiązań podatkowych. Są to teksty doty-
czące zasadniczo nowych regulacji, które pojawiły się w porządku praw-
nym, a które w praktyce budziły wątpliwości na etapie ich stosowania. 
Nie można jednak nie zauważyć, iż dość burzliwa dyskusja w czasie kon-
ferencji toczyła się także wokół problematyki reformy administracji skar-
bowej, której docelowy kształt nie był jeszcze do końca znany. Z tego 
punktu widzenia podkreślić należy, iż zagadnienia tego dotykają dwa 
opracowania, przy czym drugie z nich, autorstwa Krzysztofa Tesznera 
powstało tuż przed złożeniem niniejszej książki do druku, a więc pod ko-
niec 2016 r. Z natury rzeczy bazuje więc ono na ostatecznie przyjętych 
przez ustawodawcę rozwiązaniach prawnych, których brakowało w cza-
sie, w którym odbywała się konferencja. 
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Wprowadzenie

W drugiej części książki zamieszczono opracowania związane z sze-
roko pojętymi procedurami podatkowymi. Szczególnie ożywiona dysku-
sja podczas konferencji dotyczyła nowych zasad stwierdzenia nadpłaty, 
które – jak każda nowość – budziły wiele wątpliwości. Podobnie było 
z nałożonym na organy podatkowe obowiązkiem doręczania pism w for-
mie elektronicznej pełnomocnikom profesjonalnym. Pewnie z upływem 
czasu większość sygnalizowanych problemów zostanie rozwiązana 
i mamy nadzieję, że publikacja niniejsza będzie stanowiła cenne źródło, 
w oparciu o które będzie to możliwe. Ponadto, oddając w ręce czytelni-
ków to opracowanie, mamy przekonanie – czego dowodzą wcześniejsze 
książki – że będzie ono przyczynkiem w dyskusji nad jakością ogólnego 
prawa podatkowego w Polsce i koniecznością jego zmian.
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