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Wstęp
Zmiany w rachunkowości zachodzą coraz częściej i mają coraz większy wpływ na
prezentowanie informacji finansowych poszczególnym interesariuszom. Największe dotykają podatków – w związku ze zmieniającym się prawem regulowanym
przez Unię Europejską. Globalizacja rynków, informatyzacja wymaga znajomości
coraz większych obszarów związanych z działalnością jednostek gospodarczych.
Prawo bilansowe coraz bardziej integruje się z prawem podatkowym, co wpływa na
to, że osoba zajmująca się rachunkowością musi mieć coraz głębszą wiedzę o finansach. Liczba odbiorców informacji również rośnie. Są oni zainteresowani danymi ze
sprawozdań finansowych, które powinny w sposób rzetelny prezentować informacje
finansowe o jednostkach gospodarczych. Wielu menedżerów dostrzega, że rachunkowość nie tylko służy prawidłowemu rozliczeniu się z różnymi instytucjami zewnętrznymi, ale również odgrywa istotną rolę zarządczą. Odbywa się to przez ustalenie wartości jednostki, obliczenie i podział wyniku finansowego oraz przepływ
środków pieniężnych przedsiębiorstwa.
Obecnie w ramach rachunkowości wyróżnia się rachunkowość finansową oraz
rachunkowość zarządczą. Z rachunkowością związana jest również tematyka podatków i ubezpieczeń społecznych. Biorąc to pod uwagę, można rachunkowość traktować nie tylko jako naukę kreującą wyłącznie nowe rozwiązania teoretyczne, ale
również jako naukę praktyczną, bez której nie może sprawnie funkcjonować żadna
jednostka gospodarcza pragnąca być liderem na rynku. Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na podstawie tych przesłanek opracowali dwadzieścia trzy artykuły naukowe.
Opracowania dotyczą trzech zagadnień: rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz prawa podatkowego. Prezentują one zainteresowania studentów i są wynikiem ich przemyśleń – również tych wynikających z programu studiów
na kierunku rachunkowość i controlling. Program ten obejmuje wiele zagadnień
związanych z rachunkowością. Co ważne, w niniejszym zeszycie bardzo umiejętnie
zostały przedstawione powiązania między wymienionymi zagadnieniami. Autorzy
udowodnili, że rachunkowość jest jedna, a dodatkowo nie ma możliwości oddzielenia od siebie prawa bilansowego i prawa podatkowego.
Największą grupę artykułów poświęcono tematyce podatków. Zaprezentowano
w nich m.in. takie zagadnienia, jak: konsekwencje podatkowe w obszarze CIT ze
względu na stosowanie cash pooling, wpływ czynników na podejmowanie decyzji
podatkowych osób fizycznych czy wykorzystanie białej listy w zabezpieczaniu transakcji podatków. Studenci przeprowadzili również dyskusję nad zmianami w PIT
i VAT, w tym split payment, w 2020 roku. Poruszono także tematykę akcyzy od napojów alkoholowych, rajów podatkowych oraz konsekwencji podatkowych występowania szarej strefy w polskiej branży hazardowej. Jeden z artykułów został poświęcony wprowadzanemu obecnie w niektórych krajach podatkowi od działalności
cyfrowej.
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Druga grupa artykułów dotyczy zagadnień rachunkowości finansowej, obejmujących takie ciekawe i aktualne problemy, jak: rozliczanie dotacji udzielanych kinom przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, whistleblowing w walce z nieetycznymi
zachowaniami w rachunkowości oraz zmiany w przepisach dotyczących wynagrodzeń. Tematyce ubezpieczeń społecznych są poświęcone dwa artykuły, w tym jeden
skupiający się na problematyce tzw. małego ZUS-u.
Obszarowi rachunkowości zarządczej jest poświęconych siedem artykułów.
Skupiają się one głównie na tematyce tradycyjnego rachunku kosztów (budowa rachunku kosztów, kalkulacja, koszty użytkowania samochodu elektrycznego) i nowoczesnego rachunku kosztów (kaizen costing, target costing). Problemtykę tę poruszają artykuły skupiające się na omówieniu nowoczesnych metod budżetowania
oraz wykorzystaniu strategii lean accounting.
Referaty, na podstawie których powstały zamieszczone w niniejszym zbiorze
artykuły, zostały zaprezentowane przez studentów na IV Ogólnopolskiej Konferencji
Studenckiej pt. „Rachunkowość – problemy i dylematy”, która odbyła się w dniach
24-25 stycznia 2020 roku w Turawie. Uczestniczyli w niej studenci z Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Organizatorami tego wydarzenia były: Katedra Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Artykuły pokazują bardzo duży potencjał naukowy studentów, którzy nie boją
się zmierzyć z tematami trudnymi, ważnymi i aktualnymi dla praktyki gospodarczej.
Przedstawione problemy powinny zainteresować zarówno studentów, jak i pracowników naukowych oraz praktyków gospodarczych, gdyż teksty je poruszające reprezentują wysoki poziom merytoryczny, a jednocześnie zawierają wiele rozwiązań
mogących mieć zastosowanie w konkretnych jednostkach gospodarczych.
Robert Kowalak

