Przedmowa
Prawo podatkowe stanowi bardzo istotną część systemu prawnego obowiązującego w każdym państwie. Bez wątpienia wpływy z podatków pobieranych czy
to na rzecz budżetu państwa, czy budżetów samorządowych nabrały współcześnie
bardzo istotnego znaczenia, przybierając zazwyczaj rolę zasadniczego źródła dochodów publicznych. W naturalny sposób wpływa to na duże zainteresowanie tą
problematyką, także w kontekście ciągłego procesu doskonalenia tej sfery prawa.
W Polsce proces reformy prawa podatkowego trwa już od wielu lat. Niestety
nie zawsze udaje się osiągnąć właściwe rezultaty planowanych modyfikacji stosowanych już rozwiązań czy też aplikacji nowych instrumentów podatkowoprawnych. Stosunkowo często nowe rozwiązania są wprowadzane pochopnie, z kalkulacją osiągania tylko doraźnych efektów, bez uwzględnienia szerszej perspektywy.
W konsekwencji prowadzi to do konieczności opracowania dalszych zmian i powszechnego odczucia braku stabilności tej dziedziny prawa. W sposób bezpośredni
przekłada się to na niską znajomość prawa podatkowego zarówno wśród podatników, jak i pracowników organów aparatu skarbowego. Trudności te dotykają także
studentów wszystkich tych kierunków studiów, które mają związek z funkcjonowaniem prawa podatkowego.
Przygotowana publikacja skierowana jest przede wszystkim do uczestników
wykładów kursowych, wykładów specjalizacyjnych (konwersatoriów, fakultetów),
seminariów magisterskich i doktorskich, prowadzonych dla studentów oraz absolwentów prawa, administracji, europeistyki oraz kierunków ekonomicznych. Może
być także pomocna w trakcie różnorodnych studiów podyplomowych, kursów dla
doradców podatkowych czy aplikacji prawniczych. W swym zasadniczym założeniu obejmuje ona podstawowe zagadnienia merytoryczne dotyczące podatków
i prawa podatkowego. W zamyśle autorów podręcznik ma zawierać najważniejsze kwestie z tego zakresu, niezbędne dla realizacji przede wszystkim głównego
nurtu wykładu akademickiego. Struktura opracowania nawiązuje do tradycyjnej
sekwencji omawiania poszczególnych zagadnień w toku wykładu akademickiego.
Jednocześnie świadomie przyjęta została dwuczłonowa konstrukcja opracowania.
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Z założenia usystematyzowana warstwa szczegółowych rozwiązań obowiązującego
porządku prawnego poprzedzona jest prezentacją – bezpośrednio z nią powiązanych – zagadnień teoretycznych. W szerokim stopniu starano się uwzględnić bogaty dorobek nauki oraz orzecznictwo sądowe.
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