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Bogumił Brzeziński – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa 
Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor w Zakładzie Pra-
wa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek International Fiscal Association, Europe-
an Association of Tax Law Professors oraz Towarzystwa Naukowego w Toruniu, doktor honoris 
causa Uniwersytetu Łódzkiego; autor ponad 600 publikacji z zakresu prawa podatkowego.
Wojciech Morawski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu, pracownik Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK i okresowo Wydziału 
Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie; radca prawny; członek kolegiów redakcyjnych „Przeglądu 
Podatkowego” i „Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego”; członek Państwowej Komisji Egzami-
nacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego; autor ponad 300 publikacji.
Jan Rudowski – prezes Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, wiceprezes NSA; 
w latach 1984–1998 zatrudniony w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy na stanowiskach związanych 
z orzecznictwem w sprawach zobowiązań podatkowych, od 10.05.1991 r. – dyrektor tej Izby; 
od 1998 r. do 2001 r. podsekretarz i sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w latach 1999–2000
prezydent Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA). 

Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych 
wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Celem książki jest zaprezentowanie stanowiska sądów w konkretnych sprawach wraz z rekon-
strukcją sposobu ich rozumowania. Ma to na celu znalezienie możliwie stałych punktów odnie-
sienia w budowie sądowych hipotez interpretacyjnych oraz kryteriów wyboru, jakie stosują sądy 
w wypadku, gdy w konkretnej sytuacji jest kilka hipotez.
Autorami opracowania są zarówno renomowani praktycy, w tym m.in. sędziowie, jak i pra-
cownicy naukowi.
Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz 
sędziów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników organów administracji rządowej 
i samorządowej.
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