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Od Redakcji
Z przyjemnością oddajemy w ręce Czytelników 16 numer „Finanse i Prawo
Finansowe”, będący rezultatem czteroletniej współpracy Autorów, Recenzentów
oraz kolegium redakcyjnego. Jest nam tym bardziej przyjemnie, że w wyniku
propagowania otwartego dostępu do nauki, udostępniania wszystkich artykułów
na stronie internetowej czasopisma oraz indeksowana w kilku bazach, zwiększa
się współczynnik cytowalności.
Artykuły zawarte w prezentowanym Państwu numerze dotyczą zagadnień
związanych ze stabilnością systemu finansowego, świadomością ubezpieczeniową, systemem podatkowym oraz praniem brudnych pieniędzy.
Numer otwiera artykuł Izabeli Kropacz dotyczący problematyki bezpieczeństwa polskiego systemu gwarantowania depozytów. Charakterystyka działalności instytucji nadzorujących system bankowy w Polsce i UE prowadzi do
wniosków, że prawidłowe funkcjonowanie organów nadzoru pozwala na
zmniejszenie zagrożeń wynikających z wykonywanej przez banki działalności.
W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się minimalizacji ryzyka związanego ze spłatą kredytu. Banki oraz firmy ubezpieczeniowe w swoich ofertach
posiadają liczne produkty ubezpieczeniowe związane z kredytem. Anna Piechota
i Daria Marczewska, w oparciu o własne badanie pilotażowe oraz wcześniejsze
badania, podjęły się oceny poziomu wiedzy studentów w zakresie ubezpieczenia
kredytu. Wyniki badań jednoznacznie wskazują na zróżnicowany poziom świadomości, co skłania do rekomendowania edukacji jako głównej drogi do zwiększenia poziomu wiedzy w tym zakresie.
Aspekty podatkowe stanowią temat rozważań kolejnych dwóch artykułów.
Anna Franielczyk na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec przedstawiła
wpływ ulgi podatkowej prorodzinnej na politykę społeczno-gospodarczą państwa z uwzględnieniem aspektów prodemograficznych oraz budżetowych.
Z kolei Magdalena Jarczok-Guzy dokonała oceny zmian regulacji prawnych,
dotyczących ustalania momentu powstania przychodu podatkowego od otrzymanych zaliczek w podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych na płynność przedsiębiorstwa. Wybór sposobu ustalania momentu powsta-
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nia obowiązku podatkowego od wpłaconych zaliczek może stanowić narzędzie
strategii podatkowej przedsiębiorstwa.
Numer czasopisma zamyka artykuł Karoliny Lewandowskiej, w którym zaprezentowano aktualną i ważną z punktu widzenia gospodarki kraju problematykę przestępstw gospodarczych, w tym proceder prania brudnych pieniędzy.
Procesy globalizacji oraz postęp technologiczny sprzyja ukryciu źródła dochodu.
Na szczeblu krajowym, ale również w układzie międzynarodowym, podejmowane są liczne inicjatywy o charakterze prawnym i organizacyjnym zmierzające
jeśli nie do likwidacji, to co najmniej ograniczenia zjawiska.
Podobnie jak w poprzednich numerach czasopisma, tak i w tym znajduje się
stała rubryka: dodatek kwartalny, który otwiera krótka informacja o tegorocznym laureacie Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Otrzymał ją Amerykanin Richard Thaler z Uniwersytetu w Chicago za
wkład w rozwój ekonomii behawioralnej. Ponadto w krótkich notatkach zaprezentowano informacje dotyczące koniunktury gospodarczej Polski, trendów
w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych, rynku Venture Capital/Private
Equity oraz zakres zmian w systemie podatkowym, które zaczną obowiązywać
od 2018 r.

***
Redakcja „Finansów i Prawa Finansowego” życzy wszystkim Czytelnikom,
Autorom, Recenzentom i Współpracownikom szczęśliwego, spokojnego
i pełnego sukcesów 2018 roku. W czasach dynamicznych zmian życzmy sobie
stabilnych finansów i prawa finansowego.
W imieniu Redakcji
Dagmara Hajdys
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