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WPROWADZENIE

Opracowanie niniejsze stanowi wymierny efekt spotkania, jakie 
już po raz szósty zostało zorganizowane przez Katedrę Prawa Podat-
kowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Izbę Skar-
bową w Białymstoku, Izbę Celną w Białymstoku oraz Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Białymstoku. Przewodnim tematem konferen-
cji, która w dniach 28–29 maja 2012 r. odbyła się w Augustowie, była 
problematyka postępowania dowodowego. Hasłowe ujęcie tego tematu 
odpowiada podtytułowi tej publikacji – „Dowody w postępowaniu po-
datkowym”. Zaznaczyć przy tym należy, iż takie – dość ogólne – jego 
sformułowanie było zabiegiem celowym. W założeniu bowiem mia-
ło być przyczynkiem do jak najszerszej dyskusji na temat samych do-
wodów, ale i środków dowodowych oraz dowodzenia. Mając więc peł-
ną świadomość pewnego braku terminologicznej poprawności tytułu 
opracowania w kontekście zawartych w nim rozważań, jest on na tyle 
pojemny, że pozwala spiąć je wspólną klamrą. 

Podstawowym założeniem organizatorów corocznych konferencji 
dotyczących Ordynacji podatkowej jest zebranie w jednym miejscu kil-
ku środowisk, z których każde – w różnym zakresie – stosuje regula-
cje tej ustawy. W jednym miejscu spotykają się więc przedstawiciele 
nauki, pracownicy organów podatkowych (państwowych i samorządo-
wych), sędziowie sądów administracyjnych oraz reprezentanci podatni-
ków (przede wszystkim doradcy podatkowi). Zróżnicowanie to wyraź-
nie widać w zamieszczonych w niniejszej publikacji tekstach. Te same 
problemy – z punktu widzenia różnych podmiotów – mogą mieć zu-
pełnie inny wymiar. Z tego względu doświadczenia, jakimi dzielą się 
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uczestnicy konferencji i które znajdują wyraz w corocznych monogra-
fiach będące ich pokłosiem, są bezcenne. 

Opublikowane w książce opracowania cechuje szeroki aspekt pro-
blemów. Na pierwszy plan wysuwa się tematyka środków dowodowych 
(opinii biegłego, zeznań, wyjaśnień, dokumentów). W tym miejscu zna-
lazło się także opracowanie dotyczące dokumentu, który stosunko-
wo niedawno, z początkiem marca 2012 r., stał się częścią akt sprawy, 
to jest metryki sprawy. 

W dalszej kolejności w monografii zaprezentowano rozważania 
dotyczące czynności dowodowych związanych z ustalaniem okoliczno-
ści faktycznych w poszczególnych postępowaniach, z uwzględnieniem 
ich przedmiotu oraz instancji, w której są prowadzone, a także odno-
szące się do konsekwencji uchybień w tym zakresie. 

W obu wskazanych aspektach Autorzy w swych wywodach nie 
unikają zagadnień trudnych i nawiązują do praktyki, co jest dodatkową 
zaletą opracowania. W konsekwencji mamy do czynienia, co do zasa-
dy, z wnikliwą analizą wybranych zagadnień związanych z szeroko po-
jętą tematyką dowodów w postępowaniu podatkowym. Mam nadzieję, 
że będzie ona stanowiła istotny głos w dyskusji nad jakością przepisów 
regulujących to zagadnienie.
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