Pozaorzecznicza działalność sądu w roku 2008
W roku 2008 organizowane były w sądzie spotkania asystentów sędziego,
poświęcone wymianie poglądów i dyskusji na temat bieżących problemów
występujących w orzecznictwie. Tematyką tych spotkań była także wymiana
doświadczeń w pisaniu tekstów naukowych, albowiem ambicją większości ich
uczestników jest także rozwój naukowy. Owocem tego stały się przygotowane przez
asystentów opracowania:
 "Pełnomocnik z urzędu w postępowaniu sądowoadministracyjnym" - aut. Marta
Czubkowska,

"Sprzeciw od orzeczenia referendarza sądowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym - wybrane problemy" - aut. Grzegorz Dudar,
 "Spory wokół interpretacji art. 116 § 2 Ordynacji podatkowej" - aut. Marcin
Kojło.
Prace te są dostępne w bibliotece sądowej.
Lista publikacji w 2008 roku przedstawia się następująco:
SĘDZIOWIE:


sędzia WSA dr Sławomir Presnarowicz

referat w materiałach konferencji w Kazimierzu Dolnym - "Księga
jubileuszowa prof. A. Pomorskiej, pt. "Postępowanie podatkowe w Polsce.";
 współautorstwo w ramach aktualizacji trzeciego wydania książki "Finanse
samorządowe 2008. 410 pytań i odpowiedzi" pod red. prof. dr hab.C.
Kosikowskiego;
 współautorstwo w ramach aktualizacji trzeciego wydania książki "Finanse
publiczne i prawo finansowe" p/r. prof. dr hab. C. Kosikowskiego i prof. dr
hab. E. Ruśkowskiego,
 autorstwo komentarzy do podatku rolnego i leśnego w ramach: "Podatki i
opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz - prof. dr hab. L.
Etel, dr S. Presnarowicz, mgr G. Dudar.




sędzia WSA dr Wojciech Stachurski

 Kontrola skarbowa i jej funkcje, (w:) Nauka finansów publicznych i prawa
finansowego w Polsce - dorobek i kierunki rozwoju. Księga jubileuszowa
Prof. Alicji Pomorskiej, Lublin 2008, współautor prof. dr hab. E. Ruśkowski.
 Kontrola skarbowa. Inne rodzaje kontroli finansowej (w:) prof. dr hab. C.
Kosikowski i prof. dr hab. E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo
finansowe, wyd. III, Warszawa 2008.
 Przedawnienie w prawie podatkowym - wybrane zagadnienia, (w:) prof. dr
hab. L. Etel, Ordynacja podatkowa w praktyce, Białystok 2008.


sędzia WSA dr Piotr Pietrasz

 Administracja dochodów publicznych, (w:) "Finanse publiczne i prawo
finansowe", prof. dr hab. C. Kosikowski, prof. dr hab. E, Ruśkowski (red.),
Warszawa 2008;

 Powstawanie obowiązku i zobowiązania podatkowego, (w:) „Finanse
publiczne i prawo finansowe”, prof. dr hab. C. Kosikowski, prof. dr hab. E,
Ruśkowski (red.), Warszawa 2008;
 Metody wymiaru zobowiązań podatkowych, (w:) „Finanse publiczne i prawo
finansowe”, prof. dr hab. C. Kosikowski, prof. dr hab. E, Ruśkowski (red.),
Warszawa 2008.
 Złożenie korekty deklaracji podatkowej jako warunek sine qua non
orzeczenia merytorycznego w sprawie zwrotu nadpłaty podatku na wniosek
podatnika - komentarz do wyroku WSA z 31.08.2007 r., I SA/Bk 179/07,
„Jurysdykcja podatkowa” 2008, Nr 1.
 Sankcyjna stawka w podatku od spadków i darowizn a zasada nieretroakcji
w prawie podatkowym, „Prawo i Podatki” 2008, Nr 7;
 Legal sanctions in national taxes, (w:) Legal sanctions: Teoretical and
practical aspects In Poland and The Czech Republic, Brno 2008, (red). M.
Popławski, D. Sramkova.
 Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł i nieznajdujących
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów - uwagi de lege ferenda, (w:)
Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, (red.) prof. dr hab. L. Etel.
 Czynności sprawdzające, a opodatkowanie dochodów nieujawnionych,
„Prawo i Podatki” 2008, Nr 11.
 Praktyka postępowania egzekucyjnego, Wrocław 2008, wraz z J.
Dembczyńską, K, Sobieralskim i R. Suwajem.
ASYSTENCI:


Grzegorz Dudar

 „współautorstwo "Podatki i opłaty lokalne, Podatek rolny, Podatek leśny Komentarz", Warszawa 2008 r., wraz z prof. dr hab. L. Etelem i dr S.
Presnarowiczem;
 "Odpowiedzialność za zaległości podatkowe nabywcy upadłego
przedsiębiorstwa" (w:) prof. dr hab. L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa w
teorii i praktyce, Białystok 2008;
 Zaległość podatkowa i odsetki za zwłokę od tej zaległości jako samoistne
wierzytelności ciążące na masie upadłości - glosa do uchwały 7 sędziów
NSA z dnia 18 czerwca 2007 r. sygn. akt II FPS 6/06, Jurysdykcja
Podatkowa 2008 nr 1;
 "Skarga sądowoadministracyjna na pisemną interpretację przepisów prawa
podatkowego wydawaną w indywidualnej sprawie" Zeszyty Naukowe NSA
2008, nr 3;

"Podatek
od
nieruchomości
w
najnowszym
orzecznictwie
sądowoadministracyjnym" cz. I i II, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów
Samorządowych, 2008 rok, nr 2 i 9;
 "Charakter zwolnień i przesłanki ich stosowania w podatku od środków
transportowych”, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
2008, nr 4;
 Glosa krytyczna do wyroku WSA w Warszawie z dnia 19 września 2006 r.,
sygn. akt III SA/Wa 1887/06, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów
Samorządowych 2008, nr 6;

 "Spółka cywilna w podatku od nieruchomości", Przegląd Podatków
Lokalnych i Finansów Samorządowych 2008, nr 7-8.


Marcin Kojło

 "Odpowiedzialność członka zarządu spółki kapitałowej z tytułu nałożenia
wobec spółki dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT (wybrane
aspekty)” (w:) "Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce" p/r prof. dr hab.
Leonarda Etela, Białystok 2008,
 "System zwrotu VAT podróżnym", Jurysdykcja Podatkowa nr 5/2008.


Elżbieta Lemańska



"Opłata skarbowa od pełnomocnictwa (prokury) w postępowaniu
sądowoadministracyjnym (uwagi na tle ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
opłacie skarbowej) - Zeszyty NSA z 2008 r. z. 1, poz. 53.

