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Przedmowa do drugiego wydania

Wejście Polski do Unii Europejskiej stworzyło nowe możliwości i nowe wyzwania dla 
polskich podmiotów gospodarczych. Jednym z zadań dla nowych członków Unii jest do-
stosowanie się do wymogów i standardów określających sposób funkcjonowaniu w wielu 
dziedzinach życia gospodarczego. Procesy te dotyczą m.in. szeroko pojmowanej sfery fi-
nansów, a w szczególności rozwiązań podatkowych, standardów rachunkowości i sprawo-
zdawczości finansowej oraz standardów rewizji finansowej, czyli audytu. 

Prezentowany Słownik rachunkowości, audytu i podatków zawiera podstawową angiel-
sko-polską i polsko-angielską terminologię z zakresu audytu, podatków i rachunkowości, 
przy czym autor starał się dobierać hasła na podstawie obowiązujących aktów prawnych 
Unii Europejskiej, międzynarodowych standardów rachunkowości (IAS), międzynarodo-
wych standardów sprawozdawczości finansowej (IFRS) oraz różnych materiałów publiko-
wanych m.in. przez International Federation of Accountants. 

W zakresie podatków Autor korzystał zarówno z przekładów unijnych dokumentów po-
datkowych dokonanych przez firmę Ernst&Young, jak również z tekstów tłumaczeń za-
mieszczonych na stronie internetowej UKIE czy polskiej wersji Dziennika Urzędowego 
Wspólnot Europejskich (Eur-lex). Polska wersja międzynarodowych standardów rachun-
kowości oraz najnowszych międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej 
ukazała się na wspomnianych wyżej stronach internetowych. 

Z Fundacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w Londynie Autor uzyskał 
wyjaśnienie, iż wykorzystanie terminów zawartych w polskiej i angielskiej wersji mię-
dzynarodowych standardów rachunkowości wydanych przez Stowarzyszenie Księgowych 
w Polsce nie stanowi naruszenia praw autorskich, jakie posiada wymieniona Fundacja.

Nie jest tajemnicą, że terminologia finansowa, a ściślej bankowa, rachunkowa, podat-
kowa czy związana z audytem w wersji obcojęzycznej, sprawia niekiedy wiele trudności 
i kłopotów. Po części jest to spowodowane brakiem odpowiednich słowników, odpowied-
niego szkolenia, jak również tłumaczeń na język polski sprawdzonych, wysokiej klasy 
podręczników i opracowań na ten temat. 

Dla wzbogacenia skromnego dorobku leksykograficznego w tej dziedzinie, w szczegól-
ności w zakresie audytu, autor opracował niniejszy słownik, którego ponad 22 000 haseł 
w obu wersjach językowych umożliwia zrozumienie dokumentów i tekstów w zakresie au-
dytu, podatków i rachunkowości. Jest to tym bardziej potrzebne dla polskich podmiotów 
gospodarczych, ponieważ w wielu przypadkach istnieje konieczność sporządzania doku-
mentów finansowych w wersji obcojęzycznej. 
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Z tego też względu niniejsze opracowanie zawiera – poza częścią słownikową – załącz-
niki, które mogą okazać się przydatne dla przyszłych użytkowników. Załączniki te przed-
stawiają m.in.:
• angielsko-polską wersję układu bilansu według ustawy o rachunkowości z dnia 29 wrześ-

nia 1994 r. ze zmianami do ustawy z dnia 18 marca 2008 r.;
• układ rocznego sprawozdania finansowego według IV Dyrektywy EWG;
• przykłady opinii biegłego rewidenta w wersji polskiej z tłumaczeniem na język angiel-

ski oraz dwa warianty opinii audytora stosowane w USA;
• ostatni załącznik zawiera ponad 700 skrótów i akronimów tematycznie związanych z za-

kresem niniejszego słownika.
Zarówno Autor, jak i Wydawnictwo, mają nadzieję, że niniejszy słownik spotka się 

z przychylnym przyjęciem ze strony tych, którzy z racji swoich zainteresowań lub obo-
wiązków muszą korzystać z nielicznych słowników dostępnych na rynku w tej dziedzinie.
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