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WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi zbiór tekstów autorstwa uczest-
ników już VII, corocznej konferencji „Ordynacja podatkowa w teorii 
i praktyce”, która odbyła się w Augustowie w dniach 27–28 maja 2013 
r. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były rozstrzygnięcia 
organów podatkowych i skarbowych – zagadnienie bardzo obszerne, co 
oddaje zawartość tej publikacji. 

Wygłoszone na spotkaniu referaty przewodnie nawiązywały do 
rozstrzygnięć wydawanych przez wskazane organy zarówno w aspek-
cie materialnym, jak i procesowym. Zaprezentowane przez prelegentów 
wystąpienia dotyczyły: wadliwości rozstrzygnięć administracyjnych 
– ich skuteczności i eliminacji skutków prawnych tych rozstrzygnięć 
(I. Krawczyk), rozstrzygnięć organów podatkowych dotyczących nad-
płaty podatku (M. Ślifirczyk), znaczenia oświadczeń podatnika w roz-
strzyganiu spraw podatkowych (P. Pietrasz, J. Siemieniako), wpływu 
przedawnienia na rozstrzyganie w sprawach podatkowych – ze szcze-
gólnym uwzględnieniem możliwości wydawania decyzji określających 
po upływie okresu przedawnienia (B. Dauter), wpływu orzeczeń preju-
dycjalnych ETS na rozstrzygnięcia organów podatkowych (A. Dumas) 
oraz postanowień kończących postępowanie odwoławcze w sprawach 
podatkowych (A. Gorgol). 

Tradycyjnie już znakomite wystąpienia były przyczynkiem do po-
głębionej dyskusji nad prezentowanymi tematami. W pewnym zakresie 
kontynuację tej dyskusji stanowią opublikowane w niniejszej książce 
teksty. Przeważająca ich część nawiązuje do wygłoszonych referatów, 
chociaż tradycyjnie już temat konferencji został dobrany w taki sposób, 
aby każdy z jej uczestników mógł czynnie zauczestniczyć w przygoto-
wywanym corocznie wydawnictwie pokonferencyjnym. Z tego wzglę-
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du aspekt przedmiotowy niniejszego opracowania jest dość szeroki. 
Jako wspólny mianownik zawartych w nim tekstów przyjęto – stosow-
nie do szczegółowego tematu konferencji – rozstrzygnięcia organów 
podatkowych i skarbowych. 

Realizując ideę, która przyświeca organizowanym corocznie 
przez Katedrę Prawa Podatkowego Wydziału Prawa w Białymstoku 
we współpracy z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białym-
stoku, Izbą Skarbową w Białymstoku, Izbą Celną w Białymstoku oraz 
Urzędem Kontroli Skarbowej w Białymstoku, konferencjom, autora-
mi opracowań zawartych w niniejszej książce są przedstawiciele róż-
nych środowisk – naukowcy, sędziowie, pracownicy organów podatko-
wych i skarbowych oraz przedstawiciele podatników. Nie unikają oni 
zagadnień trudnych i dyskusyjnych. Ich doświadczenie przede wszyst-
kim w stosowaniu prawa podatkowego ma tę zasadniczą wartość, iż 
są oni w stanie zidentyfikować mankamenty obowiązujących regulacji, 
a ponadto – co niezwykle cenne i nie tak często spotykane – wskazać 
propozycje zmian. Mam więc nadzieję, że publikacja niniejsza będzie 
ważnym głosem różnych środowisk w pracach nad udoskonaleniem 
przepisów ordynacji podatkowej. 

Rafał Dowgier


