Zalecana literatura*:
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r. sygn. K 4/03 oraz zdanie odrębne
do tego wyroku
- H. Litwińczuk, Obejście prawa podatkowego w świetle doświadczeń międzynarodowych,
Przegląd Podatkowy 9/1999
- P. Karwat, Obejście prawa podatkowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003
- P. Karwat, Nadużycie prawa w obszarze prawa podatkowego [w:] H. Izdebski, A.
Stępkowski (red.), Nadużycie prawa, Liber, Warszawa 2003
- M. Kalinowski, M. Pakulska, Perspektywy funkcjonowania w polskim prawie podatkowym
klauzul generalnych służących zwalczaniu unikania opodatkowania, Monitor podatkowy
5/2005
- H. Litwińczuk, P. Karwat, M. Ślifirczyk, Interes fiskalny państwa a interes podatnika.
Kontrowersje związane z wprowadzeniem w Polsce ogólnej klauzuli przeciwko obejściu
prawa podatkowego, [w:] publikacja z XIII Konferencji Wydziałowej Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na temat: Interes publiczny a interes prywatny w
prawie, Warszawa 2012

* - literatura dotycząca zjawiska unikania opodatkowania i sposobom reakcji na to zjawisko jest niezwykle
bogata. Podana powyżej literatura powinna pomóc Państwu w przygotowaniu treści klauzuli generalnej.
Powinna ona również dostarczyć argumentów na rzecz obrony własnego stanowiska i argumentów przeciw
treści klauzuli zaproponowanej przez pozostałe zespoły.
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Regulamin konkursu w ramach cyklu spotkań
“Optymalizacja podatkowa a unikanie opodatkowania”
1. Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy studentów dot. możliwości zwalczania unikania
opodatkowania. Dodatkowo, w ramach konkursu studenci zyskają możliwość pogłębienia
umiejętności prowadzenia dyskursu prawniczego.
2. W konkursie mogą brać udział zespoły skaładające się maksymalnie z 4 osób. Jedna osoba
może należeć wyłącznie do jednego zespołu biorącego udział w konkursie.
3. Zgłoszenie do konkursu polega na przesłaniu najpóźniej w dniu 16 listopada (do godziny
23:59) na adres mailowy lachowicz.marcin@gmail.com autorskiej propozycji klauzuli
generalnej przeciwdziałającej unikaniu opodatkowania. E-mail ze zgłoszeniem powinien
również wskazywać nazwę zespołu oraz imiona i nazwiska członków zespołu.
4. Wszystkie zgłoszenia przesłane w ww. terminie zostaną jednocześnie udostępnione (wraz z
nazwą zespołu) na stronie internetowej Koła Naukowego Prawa Finansowego “Pecunia non
olet” (www.knf.wpia.uw.edu.pl) w celu zapoznania się ze zgłoszonymi propozycjami przez
pozostałych uczestników spotkań.
5. Na spotkaniu w dniu 21 listopada 2012 r. przedstawiciele poszczególnych zespołów
przedstawią (w ramach przyznanego limitu czasu) autorskie propozycje klauzul generalnych.
Po każdej z prezentacji przedstawiciele pozostałych zespołów (w ramach przyznanego limitu
czasu) będą mogli ustosunkować się do zgłoszonej propozycji. Następnie zespół będzie miał
prawo - w określonym limicie czasu - do repliki.
6. Zwycięski zespół zostanie wskazany przez jury konkursowe. Jury oddzielnie oceni:
(i) każdą ze zgłoszonych propozycji klauzuli generalnej pod względem merytorycznym oraz
(ii) umiejętności prezentacji i argumentacji w ramach spotkania w dniu 21 listopada 2012 r.
7. W przypadku, gdy okaże się to konieczne organizatorzy podejmą decyzję odnośnie
dalszych warunków konkursu, kierując się przy tym zasadą sprawidliwości i równości.
Ewentualne istotne ustalenia w tym zakresie zostaną udostępnione poszczególnym zespołom
biorącym udział w konkursie.
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