
Kwartalnik Prawa Podatkowego 2313 2022

Bogumił Brzeziński* 

Carlos Palao Taboada, Capacidad 
contributiva, no confiscatoriedad  

y otros estudios de Derecho constitucional 
tributario, Aranzadi, Cizur Menor 2018,  

ss. 524

Carlos Taboada jest jednym z czołowych profesorów hiszpańskiej nauki 
prawa podatkowego (już emerytowanym). Książka jest zbiorem jego arty-
kułów i esejów naukowych poświęconych rozmaitym problemom przede 
wszystkim hiszpańskiego prawa podatkowego w kontekście jego koherencji 
z wymogami hiszpańskiej konstytucji. Jest to rodzaj podsumowania dorob-
ku naukowego autora, jako że poszczególne opracowania powstawały na 
przestrzeni praktycznie całego okresu jego aktywności naukowej. Mimo 
tego znakomita większość przemyśleń autora 21 opracowań zawartych 
w recenzowanym zbiorze niewiele straciła na aktualności, co dobrze świad-
czy o ich poziomie naukowym. Staranna selekcja materiałów – głównie 
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pochodzących z wcześniej wydanych prac zbiorowych i z czasopism na-
ukowych – nadała książce cechę spójności, a całość odzwierciedla nie tylko 
zainteresowania naukowe autora, ale daje też szerszy pogląd na hiszpańską 
naukę prawa podatkowego. 

W części pierwszej zbioru, zatytułowanej Zasady zdolności podatko-
wej i niekonfiskacyjności [tłum. B.B.] uwagę zwraca opracowanie pt. Apogeum 
i kryzys zasady zdolności podatkowej, które prezentuje narodziny doktrynalnej 
koncepcji zasady zdolności podatkowej w doktrynie włoskiej (dyskusja Gian-
niniego z Grizottim) i jej losy w późniejszym piśmiennictwie oraz współ-
czesne poglądy na nią. W konkluzjach swoich rozważań autor dochodzi do 
wniosku, że normatywny aspekt zdolności do świadczenia podatkowego wy-
raża się w zasadzie równości, traktowanej w sposób bardzo ogólny, w którym 
zdolność do świadczenia podatkowego jawi się nie jako ideał miary równości 
w opodatkowaniu, ale raczej jako indykator sytuacji ekscesywnych, gdzie nie-
dostosowanie obciążenia podatkowego do zdolności podatkowej uzasadnia 
podjęcie działań naprawczych w systemie opodatkowania. Autora interesuje 
zresztą inny problem – to, czy zasada niekonfiskacyjności podatku nadaje się 
do oceny retroaktywnej legislacji podatkowej. 

Część druga zbioru, zatytułowana Zasada legalizmu, dochody publiczne 
i relacja między ustawami oraz przepisami podustawowymi w sprawach po-
datkowych, poświęcona jest rozmaitym aspektom funkcjonowania zasady 
legalizmu w prawie podatkowym. Tutaj analizy niemieckiego i włoskiego 
systemu prawa podatkowego prowadzą autora do tezy o względnym cha-
rakterze tej zasady w obu systemach (do podobnej konkluzji dochodzi tak-
że autor w odniesieniu do systemu hiszpańskiego). Obserwowane jest tu 
przesuwanie się regulowanej materii z obszaru ustawy do obszaru przepi-
sów wykonawczych, a ponadto wzrost znaczenia rozmaitych dokumentów 
o pozornie objaśniającym czy nawet tylko informacyjnym charakterze, ale 
z tendencją do uznawania ich – przynajmniej przez administrację podat-
kową – za składnik systemu prawa podatkowego. 

W innym z opracowań zamieszczonych w tej części autor zwraca uwagę 
na rosnącą w Hiszpanii liczbę opłat publicznych, podatków celowych oraz 
innych płatności o charakterze parafiskalnym, co ma w zamyśle – jego zda-
niem – zaciemniać obraz rosnącego poziomu fiskalizmu w państwie.

Część trzecia zbioru nosi nazwę Pozycja prawna podatnika i zawiera 
opracowania temu poświęcone. Autor pisze tu m.in. o układaniu relacji 
między podatnikiem a administracją podatkową i o charakterze prawnym 
tych relacji.
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Najkrótsza, czwarta część zbioru, zatytułowana Normy lokalnego prawa 
podatkowego, zawiera tylko jedno opracowanie poświęcone kwestii badania 
konstytucyjności lokalnych przepisów podatkowych. Analiza prowadzona 
jest tu w specyficznym kontekście autonomii poszczególnych regionów Hi-
szpanii z jednej strony i potrzeby utrzymania względnej spójności systemu 
prawa z drugiej. 

Część piąta zbioru – Inne zagadnienia – zawiera m.in. rozważania na 
temat oceny przez Trybunał Konstytucyjny Królestwa Hiszpanii rozwią-
zań podatkowoprawnych determinujących pozycję rodziny w tym prawie, 
a także niebezpiecznych w istocie rzeczy tendencji ograniczania zakresu 
tajemnicy zawodowej prawników obsługujących klasę podatników czy 
miejsca i roli Ordynacji podatkowej we współczesnym systemie prawa po-
datkowego i realiach, w jakich on funkcjonuje. Uwagę zwraca tu też arty-
kuł poświęcony zakazowi samooskarżenia jako składnikowi systemu praw 
człowieka oraz praktycznym aspektom tego zakazu w systemie prawa po-
datkowego. 

Jak już wspomniano, opracowanie zawiera prace już wcześniej pub-
likowane. Pewną niezręcznością, a może nawet błędem redakcyjnym jest 
to, że wcześniejsze miejsca publikacji zostały we wstępnych partiach książ-
ki wskazane en bloc, ale bez powiązania źródła pierwotnego (tu wskazano 
nawet strony, na których znajdował się materiał) z materiałem ponownie 
wykorzystanym. Tak więc podano precyzyjnie źródło publikacji, tyle że 
nie wiadomo, co tam konkretnie się znajdowało. Trudno przypuszczać, 
że ukrytym celem było zniechęcenie czytelnika do sięgania do pierwot-
nych źródeł publikacji tekstów. Tak renomowanemu wydawnictwu jak hi-
szpańskie Aranzadi (we współpracy z Thompson Reuters) potknięcia tego 
rodzaju nie powinny się przytrafiać. 
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