
Dziesięciolecie zharmonizowanego podatku od towarów i usług oraz 
akcyzy w Polsce – podsumowanie dorobku ustawodawstwa, 

judykatury oraz praktyki interpretacyjnej 
 

PROGRAM KONFERENCJI 
 

6 czerwca 2014 r. 
 
Godz. 9:30-10:30 
Rejestracja uczestników Konferencji  
 
Godz.10:30-10:45 
Uroczyste otwarcie Konferencji 

� prof. dr hab. Krzysztof Rączka, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW, 
 
Godz. 10:45-11:15 
Podatki a patriotyzm - wykład inauguracyjny 
prof. dr hab. Jan Głuchowski (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu) 
 
Godz. 11:15-12:15 
Sesja I: Ocena procesu harmonizacji podatków pośrednich 
Prowadzący sesję: dr Krzysztof Radzikowski (doradca podatkowy) 
Dyskusja panelowa z udziałem:  

� prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 
Przewodniczącej Krajowej Rady Doradców Podatkowych)  

� prof. dr hab. Cezarego Kosikowskiego (Uniwersytet w Białymstoku), 
� prof. dr hab. Wiesława Czyżowicza (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). 

 
Godz. 12:15-12:30 
Przerwa kawowa  
 
Godz. 12:30-14:30 
Sesja II: 10 lat zharmonizowanego podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – 
próba oceny  
Prowadzący sesję: prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch (Uniwersytet Warszawski) 

� Dyrektywy podatkowe UE i orzecznictwo TSUE w systemie prawa obowiązującego na 
terytorium Polski – dylematy de lege lata i de lege ferenda. Wybrane problemy 
teoretycznoprawne na przykładzie podatku od towarów i usług, dr Krzysztof Radzikowski 
(doradca podatkowy) 

� Klauzula standstill a harmonizacja podatku od wartości dodanej w UE, mgr Jakub 
Chowaniec (doktorant, Uniwersytet Warszawski) 

� Status prawny i (pierwsze) zasiedlenie nieruchomości a opodatkowanie podatkiem od 
towarów usług transakcji ich dotyczących, Agata Czerniak (studentka V roku, Uniwersytet 
Warszawski) 

� Benchmarking systemów podatkowych w kontekście podatku od wartości dodanej, mgr 
Anna Rutkowska-Brdulak (doktorantka, Uniwersytet Warszawski, doradca podatkowy), 

� Opodatkowanie akcyzą wyrobów przeznaczonych na cele nieenergetyczne – perspektywa 
zmian (mgr Mirosław Siwiński, doktorant, Uniwersytet Warszawski, radca prawny, 
doradca podatkowy) 



� Niespójności w zakresie przedmiotu opodatkowania podatku od towarów i usług i  
podatkiem akcyzowym na przykładzie wybranych pojazdów samochodowych, Dariusz M. 
Malinowski (doradca podatkowy, Krajowa Rada Doradców Podatkowych) 

 
Godz. 14:30-15:00 
Przerwa obiadowa  
 
Godz. 15:00-16:15 
Sesja III: Podstawowe zagrożenia dla funkcjonowania podatków pośrednich: wyłudzenia i 
oszustwa podatkowe  
Prowadzący sesję: dr Maciej Ślifirczyk (Uniwersytet Warszawski)  

� Standard należytej staranności podatnika VAT, Małgorzata Jarosławska (studentka V roku, 
Uniwersytet Warszawski) 

� Wyłudzenie zwrotu podatku od towarów i usług – odpowiedzialność karna i 
karnoskarbowa, dr Krzysztof Buk (adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie) 

� Sposoby wyłudzania zwrotów podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – 
istota, przyczyny, skala i okoliczności sprzyjające zjawisku, prof. dr hab. Witold 
Modzelewski (Uniwersytet Warszawski) 

 
Godz.16:15-16:30 
Podsumowanie i zakończenie konferencji 


