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Bogumił Brzeziński – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Pra-
wa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor w Zakła-
dzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek International Fiscal Associa-
tion, European 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 
Kopernika w Toruniu, pracownik Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK i okresowo 
Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie; radca prawny; członek kolegiów redakcyj-
nych „Przeglądu Podatkowego” i „Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego”; członek Państwo-
wej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego; autor ponad 300 publikacji.

Komentarz zawiera analizę 31 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatko-
wych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Celem książki jest zaprezentowanie stanowiska sądów w konkretnych sprawach wraz z re-
konstrukcją sposobu ich rozumowania. Ma to na celu znalezienie możliwie stałych punktów 
odniesienia w budowie sądowych hipotez interpretacyjnych oraz kryteriów wyboru, jakie sto-
sują sądy w wypadku, gdy takich hipotez w konkretnej sytuacji jest więcej.
Autorami opracowania są zarówno renomowani praktycy, sędziowie, jak i pracownicy naukowi.

„Recenzowana publikacja jest wyjątkowa. Kilkadziesiąt komentarzy do istotnych orzeczeń 
sądowych, przygotowanych przez najwybitniejszych specjalistów z zakresu prawa podatko-
wego i zebranych w jednym opracowaniu – to rzadkość na rynku wydawniczym. Niezwykle 
wysoki poziom merytoryczny komentarzy powoduje, że czytelnik ma możliwość poznania 
sposobów rozumowania sądów w sprawach podatkowych. Trudno sobie wyobrazić biblio-
teczkę osób zajmujących się podatkami bez tej pozycji wydawniczej”.

Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK
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