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Wstęp
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer nowo uruchamianej serii wydawniczej „Finanse i Rachunkowość”. Na łamach kolejnych jej tomów publikowane będą
opracowania z zakresu problematyki szeroko rozumianych finansów i rachunkowości,
rozpatrywanej z perspektywy różnych obszarów badawczych, zarówno nauk ekonomicznych, prawnych, jak i społecznych. W zamyśle redaktorów ma to być interdyscyplinarne forum wymiany myśli i poglądów dotyczących szeroko rozumianych finansów.
Finanse definiowane w różnorodny sposób, rozumiane jako zasoby pieniężne, ale także
procesy i zjawiska dotyczące gospodarowania nimi, rozpatrywane zarówno statycznie,
jak i dynamicznie, obejmujące podmioty prywatne i publiczne, stanowią wdzięczny, zawsze aktualny i zawierający wiele interesujących i istotnych problemów, także z punktu
widzenia praktycznego, obszar badawczy.
W kolejnych jej numerach będą prezentowane opracowania mieszczące się w tej
szerokiej i niezwykle bogatej problematyce, obejmujące najczęściej pewną jednorodną
tematycznie grupę zagadnień, choć rozpatrywaną z perspektywy różnych dziedzin nauki.
Niniejsza monografia porusza wybrane, najbardziej aktualne problemy z zakresu
bankowości, podatków i rachunkowości, ma więc charakter kompleksowy, a jednocześnie interdyscyplinarny.
Zawarto w niej opracowania dotyczące szczegółowych problemów z zakresu bankowości, a nawet szerzej – rynku finansowego, w szczególności prezentujące przyszłe
zmiany budzącego dotychczas wiele kontrowersji kształtu struktury krajowych regulacji
prawnych bankowych norm ostrożnościowych, w związku z wymogiem ich dostosowania do tzw. pakietu CRD IV/CRR. Oznaczają one konieczność wyeliminowania z ustawy Prawo bankowe upoważnień dla Komisji Nadzoru Finansowego do wydawania
uchwał oraz zawarcie w niej delegacji dla ministra właściwego ds. instytucji finansowych do wydawania w odnośnym zakresie rozporządzeń. W tym nurcie utrzymane jest
następne opracowanie dotyczące niezwykle istotnego i aktualnego dla prawidłowego
funkcjonowania rynku kart płatniczych, ale także budzącego wiele sporów i kontrowersji problemu regulacji prawnej opłat interchange w kształcie przyjętym ostatecznie
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych wykonanych na podstawie karty. Prezentuje on źródła powstania i cele tej regulacji oraz szczegółowe rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych
w oparciu o kartę, w tym zasady ich realizacji.
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Następna grupa opracowań dotyczy problematyki podatkowej, a w jej ramach zagadnień zarówno ogólnych, jak i szczegółowych, w dużej mierze wynikających z praktyki stosowania przepisów prawa podatkowego powstałych na tle opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dotykają one zwłaszcza kwestii odpłatności świadczenia
w podatku od towarów i usług z perspektywy orzecznictwa i literatury przedmiotu,
a także opodatkowania nim dotacji uzyskiwanych przez podmioty prywatne na realizację zadań, powierzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie świadczenia usług pomocy społecznej i w zakresie usług edukacyjnych, czy też opodatkowania dotacji dla instytucji kultury. W tym nurcie utrzymane są także artykuły dotyczące
opodatkowania działalności rolniczej, w szczególności – aktualnych problemów i tendencji w tym zakresie, zwłaszcza związanych z wprowadzeniem podatku dochodowego
w rolnictwie w Polsce oraz opodatkowaniem gminy podatkiem od nieruchomości.
W monografii został także poruszony problem przywrócenia w ustawodawstwie polskim, budzącej wcześniej wiele kontrowersji, choć istniejącej i funkcjonującej w wielu
krajach, klauzuli generalnej przeciwko unikaniu opodatkowania. Jest to kwestia niezwykle istotna dla sprawnego funkcjonowania systemu podatkowego i aktualna, gdyż w wyniku tendencji międzynarodowych, w tym także ustawodawstwa unijnego, w ostatnich
latach ponownie pojawiła się idea wprowadzenia do polskiego prawa podatkowego generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
Trzeci nurt rozważań w niniejszej monografii stanowią zagadnienia dotyczące zarządzania finansami i rachunkowości. W tej grupie mieszczą się opracowania dotyczące
roli sprawozdań finansowych jako użytecznych narzędzi analizy sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa i jej znaczenia dla podejmowania przez kadrę zarządzającą decyzji,
sposobu ujmowania kosztów działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania
przedsiębiorstwem na przykładzie wydawnictwa książkowego oraz przedstawienia adekwatnych rozwiązań ewidencyjnych. Poza tym przedstawione zostały również niezwykle istotne dla rozwoju gospodarczego kraju problemy dotyczące możliwości finansowania działalności związanej z transferem technologii do praktyki gospodarczej.
Ponadto zaprezentowano w niej istotną dla praktyki problematykę podatkowego i rachunkowego ujęcia przychodów i kosztów wynikających z tak zwanych nadwykonań
świadczeń medycznych, które powstają po przekroczeniu limitu świadczeń określonych
w umowie zawartej pomiędzy podmiotem leczniczym a Narodowym Funduszem Zdrowia, także w oparciu o przyjętą praktykę wynikającą z rozliczeń pomiędzy podmiotami
leczniczymi a NFZ, z uwzględnieniem interpretacji podatkowych wydawanych w tym
zakresie dla podmiotów leczniczych.
Mamy nadzieję, że oddając się lekturze niniejszej monografii, Czytelnik odnajdzie wiele interesujących i, co ważne, aktualnych informacji, a może nawet uzyska
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odpowiedź co do sposobu rozwiązania istotnych problemów w praktyce. Przede wszystkim życzeniem redaktorów byłoby, by stała się ona inspiracją do dalszych poszukiwań
i rozważań naukowych.
Na koniec chciałybyśmy złożyć serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy
przyczynili się do jej powstania, a później wydania, zwłaszcza Panu Dziekanowi prof.
dr. hab. Włodzimierzowi Gromskiemu i sponsorom zewnętrznym, w tym Tax Advisors
Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego, za jej dofinansowanie.
W niniejszej monografii przyjęto stan prawny na koniec grudnia 2015 r.
Anna Ćwiąkała-Małys
Edyta Rutkowska-Tomaszewska
Wrocław, 7 października 2015 r.
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