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Udostępniane przez banki usługi sieciowe, zwane roboczo web-service’ami,
mogą być przykładem wykorzystania automatycznego i zewnętrznego
outsourcingu w dziale finansowo-księgowym niemalże każdego przedsiębiorstwa.
Wykorzystywane we współpracy z bankami web-service’y stwarzają firmom
możliwości przyspieszenia i uproszczenia wielu procesów, ze szczególnym
uwzględnieniem procesów finansowo-księgowych, przyczyniając się dzięki temu
do ograniczenia kosztów, a także do zwiększenia bezpieczeństwa przedsiębiorstw.

KRZYSZTOF ŁABOWSKI

Dyrektor Departamentu Bankowości Przedsiębiorstw w Banku Millennium.
Posiada 20-letnie doświadczenie w bankowości korporacyjnej i obsłudze
małych i średnich przedsiębiorstw. Przez wiele lat odpowiadał za szeroko
rozumiany segment klientów SME. Obecnie, w Banku Millennium nadzoruje
współpracę z klientami korporacyjnymi w zachodniej części Polski.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
Jakie korzyści pozwala osiągnąć wdrożenie technologii web-services we współpracy z bankam,
Dlaczego warto wykorzystać web-services i jakie koszty wiążą się z zastosowaniem tej technologii,
Jak wdrożyć bankowe web-services – struktura i zaprojektowanie spersonalizowanego procesu step-by-step.

J

ednym z przejawów postępującej
w ostatnich latach finansyzacji życia
gospodarczego jest wzrost liczby i rodzajów operacji bankowych realizowanych
przez przedsiębiorstwa. Przykładem tego zjawiska może być choćby wdrożony z początkiem lipca br. mechanizm podzielonej płatności, który determinuje realizowanie przez
płatników podatku VAT odrębnych przelewów bankowych z tytułu każdej pojedynczej
faktury zakupowej. Jednocześnie powszechne staje się oczekiwanie przyspieszenia przepływu informacji, często przy zmniejszającej się liczbie błędów

i pomyłek księgowych. Dodatkowo narastające problemy i koszty, związane
z angażowaniem zasobów kadrowych,
coraz częściej skłaniają przedsiębiorców do poszukiwania alternatywnych
rozwiązań, opartych na automatyzacji
i nowoczesnych technologiach. Odpowiedzią na takie wyzwania może być digitalizacja współpracy przedsiębiorstw
z bankami, której przejawem jest szersze wykorzystanie usług sieciowych,
zwanych web-service’ami. Aby właściwie scharakteryzować bankowe usługi
sieciowe oraz wskazać korzyści płynące
z ich wykorzystania, warto najpierw
przybliżyć definicję tego pojęcia oraz
dwa podstawowe podejścia, stosowane
w trakcie ich wdrażania.

DEFINICJA USŁUGI
Usługi sieciowe (ang. web-services)
umożliwiają bezpośrednią i zautomatyzowaną wymianę danych

Schemat. 1. Schemat przepływu informacji/danych pomiędzy klientem a bankiem w metodzie SOAP

KLIENT
(UŻYTKOWNIK WPROWADZAJĄCY
I OTRZYMUJĄCY DANE)

B3. Pobieranie raportów/
wyciągów/statusów

KLIENT
(UPOWAŻNIONY UŻYTKOWNIK)

A3. Autoryzacja
płatności

A1. Wprowadzenie
płatności/faktury

A2. Automatyczna
komunikacja online
24h/365

A4. Przekazanie
płatności

B1. Informacja o przelewie
przychodzącym (wyciągi,
raporty, statusy)

B2. Komunikacja XML
system ERP

system bankowości elektronicznej

między serwerami (ang. host-to-host), a więc w praktyce na przykład komunikację pomiędzy systemami
finansowo-księgowymi (dalej ERP/FK) przedsiębiorstwa a obsługującymi je bankami.
Komunikacja taka najczęściej odbywa się za
pomocą protokołu HTTP, który jest nośnikiem żądań ze strony hosta zapytującego, zwanego często

Dzięki web-service’om możliwy jest dostęp
do aktualnych danych o transakcjach
przeprowadzanych na kontach bankowych
bezpośrednio w systemie finansowo-księgowym
firmy i to w czasie rzeczywistym, a w wielu
przypadkach jest także możliwość generowania
i autoryzowania zleceń wychodzących
(np. przelewów) bezpośrednio w systemie
operacyjnym firmy.
klientem, oraz informacji zwrotnej ze strony hosta
odpowiadającego, zwanego prosto serwerem. Niezależnie od języka programowania czy systemu
operacyjnego działanie usługi sieciowej zawsze
wygląda bardzo podobnie, w zależności jedynie od
tego, jakiego rodzaju serwis ma być świadczony. Istnieje wiele standardów, które definiują, jak klient ma
się komunikować z serwerem, jednak zawsze wyróżniane są dwa główne podejścia: REST oraz SOAP.

REST (ang. Representational State Transfer) to
zbiór praktyk, które określają odrębny sposób implementacji web-service’u dotyczącego tak zwanych
encji (ang. resource). Encja to obiekt, który reprezentuje byt w danej aplikacji – może nim być na przykład obiekt dotyczący rezerwacji towarów w magazynie firmy, użytkownika aplikacji składającego
zamówienie na wyroby przedsiębiorstwa, ale także
rachunek bankowy lub też udostępniony przez bank
wyciąg bankowy za dany okres. Operacje na encjach
wykonywane są za pomocą zapytań HTTP. Do encji
dociera się, używając odpowiednich typów zapytań,
które określane są przez charakterystyczne dla HTTP
czasowniki, czyli: GET, POST, PUT i DELETE. Czasowniki te wraz z adresem URL definiują, jaka operacja
ma zostać wykonana na danej encji. Najistotniejszymi ze wskazanych zapytań są GET oraz POST, bo de
facto opierając się tylko na tych dwóch zapytaniach,
możliwe jest zbudowanie aplikacji webowej. Używanie wszystkich czterech wskazanych zapytań jest
jednak powszechnie stosowane jako dobra praktyka
w pisaniu kodu standardu REST. REST jest intuicyjny
i prosty w implementacji, dlatego też często jest wykorzystywany w systemach, z którymi łączy się duża
ilość hostów i kiedy większość operacji opiera się na
pobieraniu i wysyłaniu danych.
Drugim podejściem do implementacji web-service’ów jest metoda SOAP (ang. Simple Object
Access Control). W porównaniu z REST, metoda
SOAP jest bardziej zautomatyzowanym standardem. Implementuje się go w plikach XML, gdzie
definiowany jest sposób komunikacji między klientem a serwerem. SOAP zakłada, że każdy serwis
sieciowy powinien udostępniać plik, który zawiera

szczegółową specyfikację zamierzonych do wdrożenia operacji, jakie dane są przetwarzane w tych
operacjach oraz jakiego typu są to dane. To podejście z góry narzuca określone zasady, do których należy się dostosować, jednak w zamian możliwe jest
osiągnięcie pełnej automatyzacji. Budowanie aplikacji opartych na SOAP może być jednak kłopotliwe
i mniej zrozumiałe dla osób, które zaczynają swoją
przygodę z projektowaniem aplikacji webowych.
Niezależnie od stosowanej metody komunikacji
między klientem a serwerem, a więc między systemami przedsiębiorstwa i banku (REST lub SOAP),
web-service’y należy rozumieć jako technologię
rozproszonych, usługowych komponentów programowych, które po ich zarejestrowaniu w sieci przez
swojego twórcę mogą być odkryte i wywołane
w trybie zdalnego wykonania przez twórcę aplikacji
hosta. W relacji między bankiem i przedsiębiorstwem usługi sieciowe tworzone są przez banki,
a następnie po stronie przedsiębiorstw wykrywane
jako hosty klientowskie.

CHARAKTERYSTYKA USŁUGI
Z web-service’ów można korzystać we wszystkich obszarach, gdzie potrzebna jest komunikacja
w celu pobrania danych. Usługi te służą bowiem
znacznemu usprawnieniu współpracy na linii klient
– serwer, a jednym z przykładowych zastosowania
tego rozwiązania może być komunikacja pomiędzy
systemami finansowo-księgowymi firm a systemami bankowymi, które dostępne są za pośrednictwem bankowości internetowej. W takim przykładzie web-service’y działają jako zbiór standardów
określony w celu wspierania wymiany informacji
i danych na linii firma – bank.
Przyjmuje się, że na krajowym rynku bankowym
poszczególne elementy takiego rozwiązania powinny być oparte na następujących standardach:
 Rekomendacja Zarządu Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany
danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na rynku polskim,
opracowane w 2010 r.,
 Wspólna platforma dla branży finansowej do
rozwoju wiadomości o standardowej składni
XML, opracowana przez International Organization for Standardization (http://www.iso20022.
org), zwana ISO 20022.
Ze względu na wskazane standardy wymiana
danych pomiędzy bankami a firmami przy wykorzystaniu technologii web-service’ów najczęściej
odbywa się w podejściu SOAP i opiera się na wymianie komunikatów w formacie plików XML.

Całość komunikacji między firmą a bankiem zabezpieczona jest przez bezpieczny kanał HTTPS, z wykorzystaniem dwustronnego szyfrowania danych SSL.
Dodatkowo usługi webowe opierają się na komunikacji zabezpieczonej certyfikatami komunikacyjnymi, niezbędnymi do nawiązania komunikacji
na linii firma – bank. W strukturze usługi występują
dwa rodzaje certyfikatów komunikacyjnych:
 certyfikat komunikacyjny firmy,
 certyfikat komunikacyjny banku.
Prywatny klucz certyfikatu komunikacyjnego
firmy jest instalowany po stronie przedsiębiorstwa
w środowisku przeznaczonym do wymiany komunikacji z bankiem, natomiast klucz publiczny certyfikatu komunikacyjnego firmy przekazywany jest do
banku poprzez system bankowości elektronicznej.
Przykładowe minimalne wymagania parametrów certyfikatu określone są jako:
 standard X.509,
 niekwalifikowany,
 format PEM,
 długość klucza RSA minimum 2048 bitów,
 podpisane przez Zaufaną Stronę Trzecią,
 z zastosowaniem do uwierzytelniania
Klienta.

Obecnie banki w Polsce akceptują certyfikaty
wystawione jedynie przez firmy rekomendowane
przez Narodowy Bank Polski. Szczegółowe informacje na temat wymogów certyfikatów dostępne
są na stronie https://www.nccert.pl/. Należy jednak
podkreślić, że w ramach usług webowych banki nie
tylko zapewniają wsparcie dla komunikatów XML,
ale także umożliwiają przesyłanie płatności w standardach Elixir, MT103 lub Esobig oraz pobieranie
wyciągów i informacji o transakcjach na rachunku w formacie MT940/MT942, które bardzo często
są wspierane przez systemy finansowo-księgowe.
Takie podejście umożliwia szybkie wdrożenie bez
konieczności ponoszenia znaczących kosztów informatycznych po stronie firmy.
W większości banków oferujących rozwiązania webowe na każdym etapie wdrażania usługi firma może
też liczyć na wsparcie ze strony specjalistów bankowych. Dodatkowo banki są w stanie udostępnić swoje środowiska testowe, na których przedsiębiorstwa
mogą sprawdzić, jak działają opisywane rozwiązania.
Wymiana danych na linii firma – bank w ramach
usług sieciowych najczęściej jest spotykana w odniesieniu do produktów bankowych wskazanych
w tabeli.

Tab. 1. Przykładowe dane wymieniane przez przedsiębiorstwa z bankami w ramach usług sieciowych (web-service)
Produkt bankowy

Rachunki

Zapytanie w usłudze sieciowej

Opis

GetAccount

Informacja o saldzie dostępnym i księgowym

GetAccountHistory

Historia na danym rachunku za zdefiniowany okres

GetRecentAccountHistory

Historia za okres od ostatniego wywołania usługi

CreditTransfer

Płatności

GetPaymentStatusReport

Status płatności

PaymentBAtch

Płatności realizowane na podstawie przesłanego pliku (importy)

GetPaymentBatchStatusReport

Status przesłanego pliku płatności

GetStatement

Zdefiniowany (dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy, miesięczny) wyciąg
(MT940/PDF) za zdefiniowany okres

GetRecentStatement

Wyciąg pobrany od czasu ostatniego wywołania usługi

Płatności

Wyciągi

KORZYŚCI Z IMPLEMENTACJI
Wśród kluczowych czynników wpływających na poprawę funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa
należy wymienić optymalizację procesów, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i ograniczanie ryzyka operacyjnego. Czynniki te oddziałują zarówno na
sprawność operacyjną wielu przedsiębiorstw, osiągane przez nie wyniki finansowe, jak i na postrzeganie firm przez kontrahentów i pracowników. W tym
kontekście jednym z ważnych aspektów są korzyści
płynące ze współpracy z bankiem, który udostępnia
usługi sieciowe. Korzyści te można określić jako:
 przyspieszenie i uproszczenie procesów wymiany danych z bankiem poprzez brak konieczności ręcznego eksportowania i importowania
plików osobno w ERP/FK i ponownie w bankowości elektronicznej, która rozumiana może być
jako interfejs między systemami bankowymi
i firmowymi, a poprzez to korzystny wpływ na
inne procesy w firmie. Dzięki usługom webowy
możliwe jest pobieranie bieżących danych finansowych dla systemów ERP/FK już z poziomu
tychże systemów, bez konieczności importu/
/eksportu plików, zawierających te dane, pomiędzy systemem bankowości elektronicznej i systemami księgowymi. W podobny sposób może
zostać uproszczony mechanizm wysyłania zleceń z firmy do banku – bezpośrednio z poziomu
systemu ERP/FK,
 zmniejszenie kosztów poprzez możliwość automatycznego rozksięgowania wyciągów bankowych i zestawień operacji na rachunkach ban-

kowych, co przekłada się na niższe koszty pracy
służb księgowych,
 automatyzacja procesów biznesowych w przypadku konieczności szybkiego uzgodnienia
płatności,
 bezpieczeństwo – poprzez zabezpieczony i szyfrowany kanał komunikacji z bankiem.
Usługi sieciowe dostępne jako web service’y
mogą być szczególnie interesującym rozwiązaniem
dla firm, które ze względu na skalę realizowanych
operacji będą w stanie osiągnąć korzyści związane
z usprawnieniem rozbudowanych procesów księgowych wewnątrz firmy. I tak w ocenie banków rozwiązanie to jest dedykowane w szczególności dla:
 podmiotów z dużym wolumenem transakcji
(1000 i więcej) – tego typu firmy potrzebują
usług sieciowych, aby zmniejszyć wysiłek wymagany do przetwarzania wyciągów z rachunku
i generowania płatności. Automatyczna komunikacja pozwala zautomatyzować i usprawnić
procesy księgowe,
 e-commerce/hurtowni – firmy handlu elektronicznego potrzebują szybkiej informacji
o przychodzących transakcjach, aby rozpocząć
wykonywanie zleceń. Automatyczny proces na
serwerach firmy wysyła zapytanie o przychodzące transakcje i na podstawie danych odpowiedzi jest w stanie zainicjować automatyczny
proces wysyłki towarów,
 firm posiadających relacje z wieloma bankami (firmy budowlane, deweloperzy) – firmy mające kilka

relacji bankowych szukają sposobów zintegrowania komunikacji bankowej w ramach jednego systemu, aby obniżyć koszty i poprawić efektywność.
Bezpośrednia komunikacja host-to-host pozwoli
im na połączenie się z wieloma bankami i agregowanie informacji w jednym systemie.

KOSZTY CZY INWESTYCJA?
Z kosztowego punktu widzenia samo wdrożenie
usługi webowej wiązać się będzie z nakładami
niezbędnymi do dostosowania systemu finansowo-księgowego firmy do komunikacji z systemem
bankowym. Jest to inwestycja, którą przedsiębiorstwo musi przeprowadzić samodzielnie, po czym za
wdrożenie usługi sieciowej banki naliczają opłaty
implementacyjne związane z konfiguracją systemu
po stronie banku. Nie są to jednak niezwykle wysokie opłaty. Obecnie ich poziom kształtuje się na
polskim rynku w przedziale 350–2000 zł. Z wykorzystaniem usług sieciowych wiążą się jednak stałe
opłaty abonamentowe. Za dostęp do usługi pobierane są najczęściej miesięczne opłaty w kwotach
50–1000 zł, w zależności od wolumenu możliwych
do przesłania komunikatów, a więc zestawów danych wymienianych pomiędzy firmą a bankiem. Po
przekroczeniu zawartego w abonamencie wolumenu komunikatów za każdy kolejny komunikat często pobierana jest dodatkowa opłata, w wysokości
0,5–1 zł. Biorąc jednak pod uwagę korzyści możliwe
do osiągnięcia po stronie firm, wskazane nakłady
związane z usługami webowymi są niewątpliwe
godne rozważenia.

RYNKOWY PRZYKŁAD USŁUGI
Przykładem wdrożenia usługi dostępu do danych za
pośrednictwem web service’u może być usługa Millenet Link, dostępna w Banku Millennium. Rozwiązanie to umożliwia bezpośrednie połączenie systemu
bankowości internetowej dla przedsiębiorstw z systemem finansowo-księgowym firmy, co pozwala na
dwustronne przesyłanie danych: zleceń płatniczych
od klientów banku (przelewy krajowe, w tym split
payment, ZUS i US, oraz zagraniczne wysyłane w postaci plików płaskich i jako paczki zleceń), a także strony statusów transakcji do systemu informatycznego
klientów o wyciągach bankowych (PDF lub MT940),
historii rachunku lub innych szczegółowych raportów. Eliminuje to konieczność generowania plików
płaskich z danymi, tj. eksportu ich w jednym systemie,
a następnie importu do drugiego, usuwając ryzyko
ręcznej zmiany danych w pliku. Wysłane z systemu
firmy przelewy trafiają bezpośrednio do systemu bankowości internetowej, gdzie nie mogą już być modyfikowane. Warto też zwrócić uwagę, że zastosowanie

usługi Millenet Link nie musi ograniczać się tylko do
systemów finansowo-księgowych, ale może dotyczyć
każdego systemu klienta, który funkcjonuje na podstawie informacji finansowych. Przykładowo system
zarządzający wysyłką towarów może automatycznie
odebrać informację o zasileniu konta i udostępnić
towar bez konieczności logowania się do systemu
bankowości internetowej przez upoważnionych pracowników firmy. Usługa Millnet Link opracowana została w oparciu o powszechnie stosowane standardy
w przypadku zarówno formatów wymiany informacji
i plików, jak i metod komunikacyjnych.

IMPLEMENTACJA STEP-BY-STEP
Decyzję o wdrożeniu usług sieciowych musi w firmie
podjąć dyrektor finansowy. Towarzyszy jej często
obawa o powodzenie tego procesu. Nie jest to jednak
skomplikowany zabieg. Wymaga jedynie niewielkich
nakładów po stronie przedsiębiorstwa, związanych
z otwarciem wykorzystywanego systemu ERP/FK
i opracowania odpowiedniego interfejsu. Wcześniej
jednak należy skontaktować się z przedstawicielem
banku w sprawie dostępności tego rozwiązania
i ustalenia wymogów technicznych. W przypadku
istnienia takiej możliwości należy złożyć stosowny
wniosek o uruchomienie usługi oraz zapoznać się
i zaakceptować jej regulamin, a następnie spełnić
wymagania techniczne opisane w specyfikacji usługi. Aktywowanie usługi wiąże się z podpisaniem
i przekazaniem do banku formularzy aktywacyjnych.
Usługi sieciowe udostępniane przez banki to narzędzia pozwalające na wdrożenie automatycznego
i zewnętrznego outsourcingu w wielu obszarach
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki web-service’om możliwy jest dostęp do aktualnych danych
o transakcjach przeprowadzanych na kontach bankowych bezpośrednio w systemie finansowo-księgowym firmy i to w czasie rzeczywistym, a w wielu
przypadkach jest także możliwość generowania
i autoryzowania zleceń wychodzących (np. przelewów) bezpośrednio w systemie operacyjnym firmy.
Usługi sieciowe pozwalają zredukować koszty i czasochłonność obsługi operacyjnej oraz eliminują błędy i pomyłki w procesie wymiany danych z bankiem.
Należy też podkreślić, że dzięki stosowanym przez
banki kanałom komunikacji HTTPS i wykorzystaniu
dwustronnego uwierzytelnienia SSL usługi webowe
charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Koszty wdrożenia tych rozwiązań, w relacji
z potencjalnymi korzyściami, wynikającymi z ich zastosowania i możliwego wpływu na wiele procesów
wewnątrz firmy, nie powinny być odbierane jako
nadmiernie wysokie. Czy zatem warto inwestować
w to rozwiązanie? Moim zdaniem – jak najbardziej!

Controller
partner biznesowy
w erze digitalizacji
Rozwój modeli biznesowych
w erze digitalizacji

Rozwijająca się digitalizacja procesów, produktów i sieci, związana
z nowym oprogramowaniem i innowacyjnymi technologiami,
ma ogromny potencjał wywoływania przełomowych zmian
w modelach biznesowych przedsiębiorstw z niemal wszystkich branż.
Obecnie, wiele przedsiębiorstw już zrozumiało, że digitalizacja oferuje
istotne możliwości wdrożenia innowacyjnych modeli biznesowych
opartych na technologiach internetowych.
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Dyrektor zarządzający Międzynarodowego Stowarzyszenia
Controllerów ICV Polska, prezes Zarządu firmy ABC Akademia Sp. z o.o.
– producenta platformy zarządczo-controllingowej
Doctor Coster® oraz lidera wdrożeń ZPRK/RPCA w Polsce.
Prezes Zarządu i opiekun merytoryczny Akademii Controllingu Sp. z o.o.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
Jak zorganizować efektywny dział controllerów
– partnerów biznesowych,
Jakie są kluczowe kompetencje controllerów
i jak je odpowiednio kształtować,
Co wchodzi w zakres procesu controllingowego
w nowoczesnych korporacjach – na przykładzie
platformy cyfrowej Zalando.

KTÓRE SPÓŁKI SĄ NAJWIĘCEJ WARTE?
Analiza wartości giełdowej spółek pokazuje, że dziś
pięć firm o najwyższej wartości akcji ma model biznesowy, który jest silnie lub w przeważającej części
oparty na digitalizacji. Na przestrzeni lat firmy, których model biznesowy nie jest w dużym stopniu cyfrowy, np. giganci z sektora energetycznego Exxon
i Shell, zupełnie zniknęły z listy pięciu spółek o najwyższej wartości giełdowej (rys. 1).
Cyfrowe modele biznesowe są ważne nie tylko
dla start-upów i pionierów. Firmy o ugruntowanej
pozycji coraz częściej wdrażają cyfrowe innowacje
w swoich modelach biznesowych. Daimler, producent samochodów, stworzył usługę car-sharingu
– car2go, która umożliwia klientom wyszukiwanie
i rezerwację samochodów zaparkowanych w różnych miejscach na terenie miasta poprzez aplikację mobilną. Po zakończeniu wypożyczenia klienci
mogą zostawić samochód na dowolnym publicznym miejscu parkingowym w strefie działania
car2go. Obecnie car2go jest liderem rynku elastycznego car-sharingu.

NIE PRZEŚPIJ ERY DIGITALIZACJI
Jednak dla wielu firm o ugruntowanej pozycji cyfrowa
rewolucja nie była sukcesem. Quelle i Nokia to przykłady przedsiębiorstw, które doświadczyły dramatycznych konsekwencji błędnych decyzji zarządczych dotyczących oceny potencjału wynikającego z cyfryzacji.
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Rys 1. Spółki o najwyższej wartości giełdowej na przestrzeni ostatnich lat1

Firma Quelle miała swego czasu najnowocześniejszy magazyn dystrybucyjny, w którym, jako
pierwszym, dane dotyczące przesyłek były przetwarzane elektronicznie. Kiedy Amazon rozpoczął sprzedaż internetową w 1994 r., zarząd Quelle nie docenił
siły Internetu jako kanału dystrybucyjnego ani Amazona jako konkurenta. Po latach, kiedy firma Quelle
w końcu zdecydowała się na sprzedaż internetową,
było już za późno i w 2009 r. ogłosiła niewypłacalność. Natomiast Nokia w 1998 r. przejęła od Motoroli
pozycję największego producenta telefonów komórkowych i przez lata utrzymywała się na pozycji lidera.
W 2007 firma Apple wprowadziła do sprzedaży Iphone’a, który miał ekran dotykowy, aplikacje i wywołał
rewolucję smartfonową. Mimo że Nokia była pierwszym producentem telefonu komórkowego z dostępem do Internetu, straciła swoją szansę i zbyt późno
zrozumiała, jak duży potencjał rozwoju jej własnego
modelu biznesowego mają aplikacje na urządzenia
mobilne. Wskutek nieudanej strategii korporacyjnej,
która była sceptyczna wobec innowacji, sprzedaż Nokii znacznie spadła i ostatecznie firma straciła swoją
przewagę na rynku telefonów komórkowych.
Te negatywne przykłady dobrze pokazują, że
sukces cyfrowych modeli biznesowych nie zależy
tylko od zasobów technologicznych i finansowych.
To raczej dobra pozycja firmy w erze cyfrowej transformacji zależy od decyzji kierownictwa. Tutaj staje
się jasne, że controllerzy również muszą zaangażować się we wdrażanie cyfrowych innowacji w modelach biznesowych, ponieważ ich rola, jako partnerów biznesowych kadry zarządzającej, sprawia,
że ich wsparcie i ocena są niezbędnym elementem
ważnych, strategicznych decyzji. Jednak, kiedy me-

nedżerowie podejmują te decyzje, które kwestie
związane z innowacjami wymagają wsparcia controllerów? Jak właściwie controllerzy mogą pomóc
kierownictwu odpowiedzieć na pytania związane
z cyfrowymi innowacjami? Jakie metody i narzędzia
– nowe lub takie, które sprawdziły się w zarządzaniu innowacjami – są dostępne dla controllerów?
Dzisiaj te pytania są bardzo ważne i wymagają natychmiastowych odpowiedzi.
Sukces we wdrażaniu cyfrowych modeli biznesowych zależy przede wszystkim od decyzji kierownictwa. W tym kontekście controllerzy, jako partnerzy
biznesowi kadry zarządzającej, muszą odpowiednio
wspierać osoby decyzyjne w rozwiązywaniu problemów związanych z cyfrowymi innowacjami.

CONTROLLER JAKO PARTNER BIZNESOWY W ERZE
DIGITALIZACJI
Istotą racjonalnego zarządzania i jednocześnie
nieodzownym zadaniem każdego menedżera jest
myślenie zorientowanie na cel oraz nakierowanie wszystkich decyzji na osiągnięcie związanego
z nim rezultatu. Controlling, który rozumiany jest
jako „proces zarządczy polegający na definiowaniu
celów, planowaniu i sterowaniu organizacją w taki
sposób, aby każdy decydent działał zorientowany
na ustalony cel”2, wyraźnie wymaga współdziałania
menedżerów z controllerami. Nie ma mowy o controllingu bez zaangażowania kadry zarządzającej.
Te same założenia dotyczą przyszłości controllingu
w erze digitalizacji, gdzie zadaniem controllerów,
partnerów biznesowych kadry zarządzającej, jest
wspólna praca z menedżerami nad cyfrowym rozwojem przedsiębiorstw (rys. 2).

• Współpracuje z controllerem
– partnerem biznesowym

Menedżer
• Zarządza biznesem
• Jest odpowiedzialny
za wyniki

Controlling
w erze
digitalizacji

• Zna innowacje
i technologie ery digitalizcji
• Zna narzędzia zarządzania
strategicznego

Menedżer
• Ma autorytet ekonomiczny
• Jest odpowiedzialny
za transparentność
wyników

Rys 2. Controlling w erze digitalizacji jako wspólna praca menedżerów z controllerami3

MENEDŻER + CONTROLLER = CONTROLLING
Jeżeli controller ma być partnerem biznesowym menedżera, to współpraca menedżera i controllera musi
odbywać się na równorzędnym i równoprawnym poziomie. Wprawdzie to menedżer wyznacza kierunek
działania i strategię firmy, ale controllerzy również są
współodpowiedzialni za osiąganie celów. Współpraca
ta dotyczy również digitalizacji modeli biznesowych
przedsiębiorstw, gdzie controller może być zarówno
inspiratorem zmian, jak i „sparing partnerem” kadry
zarządzającej. Controller jako „sparing partner” ma
za zadanie zapewnić odpowiednią szczegółowość,
jakość oraz racjonalność procesu wprowadzania cyfrowych innowacji. Mając na uwadze model kompetencji controllerów, który przyjęło Międzynarodowe
Stowarzyszenie Controllerów (ICV), za partnerską
organizacją IGC4, wsparcie menedżerów w cyfryzacji
modeli biznesowych to zadanie dla controllerów strategicznych. Zgodnie z tym dokumentem, controller
strategiczny (Strategic Controller) jest odpowiedzialny za wsparcie kadry zarządzającej w długoterminowym budowaniu wartości przedsiębiorstwa. Zorientowany jest na budowanie przewagi konkurencyjnej
oraz rozwój potencjału do osiągania przyszłego sukcesu5. Problem digitalizacji modeli biznesowych ma
zdecydowanie strategiczny charakter i potwierdza
słuszność przypisania tej tematyki do zakresu zainteresowań controllerów strategicznych.

tematyka digitalizacji dotyczy controllerów i powinna być w ich kręgu zainteresowań1. Według ICV,
to właśnie controllerzy będący partnerami biznesowymi kadry zarządzającej pełnią ważną funkcję
w procesie digitalizacji przedsiębiorstw.

DWIE PERSPEKTYWY DIGITALIZACJI
Rola controllerów strategicznych w erze digitalizacji ma dwie perspektywy. Po pierwsze, controlling
wspiera cały proces digitalizacji, ponieważ umożliwia
rozwój cyfrowych innowacji w modelu biznesowym.
Controllerzy powinni znać nowoczesne technologie,
takie jak: platformy internetowe, Robotic Process Automation (RPA), technologie Industry 4.0, BIG DATA,
Advanced Analytics, sztuczna inteligencja (AI) itp., rozumieć problematykę rozwoju modeli biznesowych
oraz znać narzędzia analizy i planowania strategicznego. W tym sensie controllerzy są inspiratorami zmian,
inicjującymi wdrożenia nowoczesnych technologii
w procesach podstawowych i wspierających wszystkie obszary biznesowe swoich przedsiębiorstw.
Po drugie, controllerzy patrzą na digitalizację
i narzędzia z nią związane jako na czynnik napędzający zmiany w samym controllingu. Wówczas celem
jest usprawnianie funkcjonowania procesów controllingowych po stronie zarówno ewidencyjnej,
kalkulacyjnej, jak i raportowej.

ROLA I ZADANIA CONTROLLERÓW W ERZE DIGITALIZACJI

CONTROLLER WSPIERAJĄCY PROCES INNOWACJI,
INSPIRUJĄCY ZMIANY

Praktyczne doświadczenia przedsiębiorstw, które
wdrożyły innowacje cyfrowe w swoich modelach
biznesowych, takich jak: Daimler, Deutsche Bahn,
Kuka, Mister Spex, Zalando, wyraźnie pokazują, że

Pierwsza perspektywa oznacza, że controller wspiera poszczególne etapy procesu wdrażania innowacji,
a dokładniej brainstorming, ocenę pomysłów, wdrożenie i bieżące działania.

Z punktu widzenia controllingu burza mózgów
(brainstorming) oznacza na przykład ustalenie, w jaki
sposób mogą być wyceniane produkty i usługi
w kontekście innowacji w modelu biznesowym,
określanie, które rynki rozwijać, a także opracowywanie prognoz wzrostu przychodów. Ocena pomysłów polega na określeniu wartości, jaką innowacje
w modelu biznesowym wniosą do przyszłego sukcesu firmy. W fazie wdrożenia controlling koncentruje
się na zaprojektowaniu takiego systemu zarządzania

Controller strategiczny, jako partner biznesowy,
może wykorzystywać w procesie wdrażania
cyfrowych innowacji sprawdzone metody,
zarówno nowe dla firmy, jak i te stosowane
w tradycyjnych gałęziach gospodarki.
i pomiaru wyników, który będzie odpowiedni dla cyfrowych modeli biznesowych. Po wdrożeniu cyfrowej innowacji controller musi śledzić i analizować
powiązane przychody oraz koszty z wykorzystaniem
systemu raportowania wyników, odpowiednim do
podejmowanych bieżących działań.

CONTROLLER DIGITALIZUJĄCY PROCES
CONTROLLINGOWY
Druga perspektywa koncentruje się na transformacji cyfrowej samego controllingu. Kompleksowe,
transformacyjne podejście obejmuje cztery podstawowe obszary działalności: procesy i struktury, metody i narzędzia, rolę i tożsamość oraz możliwości
i współpracę.
Dzięki holistycznemu podejściu do tych dwóch
perspektyw i wykonywaniu zadań z nimi związanych controller może odegrać ważną rolę w sukcesie wdrażania cyfrowych modeli biznesowych
przedsiębiorstw z różnych branż.

ROLA CONTROLLERÓW W ROZWOJU PLATFORMY
CYFROWEJ ZALANDO
Istotną rolę w rozwoju odzieżowej platformy cyfrowej firmy Zalando odegrali również controllerzy firmy. Spółka Zalando, założona w 2008 r. w Berlinie,
to największa europejska platforma internetowa
związana z modą (niniejszy przykład, zawierający
opis zadań i rolę controllerów w firmie Zalando,
zawarty jest w literaturze1). Podstawowy element
działalności Zalando to sklep internetowy z odzieżą,

oferujący klientom duży wybór ubrań, obuwia
i akcesoriów z ok. 2000 marek. Oferując darmową
dostawę i zwroty, a także prawo do zwrotu produktów do 100 dni, Zalando wyznacza nowe standardy sprzedaży internetowej. Obecnie grupa działa
w 15 krajach w Europie, gdzie oferuje swoim klientom ponad 20 możliwości płatności, współpracuje
z różnymi lokalnymi dostawcami usług logistycznych i działa w 12 językach, nie tylko w samym
sklepie internetowym, ale również w centrum obsługi klienta. Strategia ukierunkowana na platformę
również zmieniła pojęcie klienta Zalando. Ze sprzedawcy odzieży firma rozwinęła się i stała się platformą internetową, a raczej systemem operacyjnym
świata mody. Dziś Zalando łączy wszystkich graczy
przemysłu modowego na różne sposoby i za pośrednictwem różnych usług – zaczynając od klienta
końcowego, a kończąc na sprzedawcach, markach,
stylistach, fabrykach i reklamodawcach.
Punktem wyjściowym wprowadzenia innowacji
było planowanie strategiczne. Menedżerowie, mając
na uwadze działania i plany konkurencji, współpracowali z controllingiem w celu opracowania koncepcji, jak spieniężyć biznes reklamowy, określenia, które rynki powinny zostać rozwinięte oraz jaki wzrost
przychodów może być z nich uzyskany. Następnie
wykorzystano obserwacje rynku i analizy przewagi konkurencyjnej Zalando oraz luk strategicznych
w celu wyróżnienia i określenia następujących nowych innowacyjnych produktów cyfrowych:
 promocja produktów na stronach własnych
Zalando,
 zewnętrzna promocja na innych stronach
(np. na Facebooku),
 przyrostowy biznes oparty na danych Zalando,
 przyrostowy biznes oparty na danych zewnętrznych.
Przykład ten pokazuje rolę controllerów Zalando we wprowadzaniu komplementarnych, nowych
produktów cyfrowych do istniejącego modelu biznesowego firmy. Udział controllerów polega na wykonywaniu różnych zadań w całym procesie innowacji, który obejmuje etapy brainstormingu, oceny
pomysłów, wdrożenia i bieżących działań.

BURZA MÓZGÓW – BRAINSTORMING W ZALANDO
Punktem wyjściowym innowacji było planowanie strategiczne. Mając na uwadze zdefiniowane
nowe cyfrowe produkty, ustalono wieloletni plan
zawierający oczekiwania dotyczące przychodów
ze sprzedaży. W związku z tym, że planowanie było
ukierunkowane na wartość, podparte było również
szacunkami kosztów. Na tym etapie celem było

wprowadzenie systemu wczesnego ostrzegania,
aby kontrolować i sterować działalnością w sposób
ukierunkowany na wartość.

OCENA POMYSŁÓW
Po określeniu kierunku strategicznego zespół controllingu strategicznego wraz z menedżerami dalej
rozwijał pomysły na model biznesowy, aby w sposób ciągły i ukierunkowany ustalić możliwą wartość
dodaną. Ten proces obejmował:
 określenie istotnych z perspektywy controllingu
kluczowych mierników efektywności – mierniki
te stosowane są w dynamicznej działalności cyfrowej w celu identyfikowania w początkowej
fazie tych procesów rozwojowych, które, jeśli
będzie taka potrzeba, przyczynią się do wprowadzenia nowych innowacji na rynek lub zbadania
wyników osiąganych z danego produktu,
 kalkulację marż pokrycia dla każdego produktu,
która wspiera zarządzających w podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych oraz operacyjnych,
 określenie procesów finansowych w relacjach
między firmowych – są one fundamentem podziału przychodów pomiędzy spółki z grupy
Zalando i związanego z tym wykorzystania zasobów. Plany zostały udokumentowane w międzyfirmowych umowach serwisowych.

WDROŻENIE CYFROWYCH INNOWACJI W ZALANDO
Punktem centralnym etapu wdrożenia było przechwytywanie i strukturyzowanie danych. Głównym zadaniem controllingu w tym kontekście
było sprawdzenie jakości danych, zaczynając od
momentu ich rejestracji w systemach księgowych,
a następnie w sprzedaży.
W tym zakresie łatwo mogą być wykorzystane
dobrze znane modele finansowe i controllingowe
sprawdzone dla tradycyjnych modeli biznesowych
i przeniesione do cyfrowych. Dostępność danych
w czasie rzeczywistym i możliwość ich oceny staje się coraz ważniejsza i jest jednym z podstawowych wymagań w modelu biznesowym Zalando.
Przykładowo kampanie sprzedażowe są śledzone
w czasie rzeczywistym. To skutkuje zwiększonym
zapotrzebowaniem nie tylko na systemy, ale przede
wszystkim na „cyfrowe możliwości” samych controllerów. Controllerzy muszą dostosować swoją pracę
do krótkiego czasu reakcji modelu biznesowego na
otoczenie, klientów, konkurentów itp.

BIEŻĄCE DZIAŁANIA
Podobnie do innych obszarów przemysłu, bieżące
działania cyfrowego modelu biznesowego wymagają zarówno wnikliwego raportowania zyskowności,

jak i raportowania kwestii finansowo-księgowych.
Nowy model biznesowy jest włączony do głównego cyklu budżetowania. Planowanie umożliwia porównanie wykonania z budżetem i podejmowanie
w odpowiednim czasie działań zaradczych. W systemie controllingowym planowane są przychody
i koszty. Obiekty kalkulacji kosztów dostosowane
są do struktury produktów cyfrowych w taki sposób, aby mogły odzwierciedlać planowaną marżę
pokrycia. W przypadku Zalando konkretne obszary
systemu controllingowego, które były szczególnie
ważne, obejmują sprzedaż, personel, potencjał i zdolności, koszty i finanse.

CONTROLLER STRATEGICZNY JAKO PARTNER BIZNESOWY
Controller strategiczny, jako partner biznesowy,
może wykorzystywać w procesie wdrażania cyfrowych innowacji sprawdzone metody, zarówno
nowe dla firmy, jak i te stosowane w tradycyjnych
gałęziach gospodarki. W tym samym czasie cyfryzacja oferuje możliwości takie jak dostęp do różnych
danych nawet w czasie rzeczywistym, ale również
wyzwania, w tym dynamiczne tempo i stałe zmiany. Controllerzy, którzy są świadomi tego kontekstu,
mogą wnieść istotny wkład w trwały sukces wynikający z innowacji modelu biznesowego. Ich działania
zaczynają się od etapu brainstormingu, gdzie dotyczą głównie modelowania koncepcji biznesowej
w zakresie określenia generowanej z niej wartości
dodanej. W dalszych etapach procesu innowacji zadania controllerów obejmują zakres od definiowania kluczowych mierników efektywności, poprzez
przeprowadzanie kalkulacji marż pokrycia, aż do
raportowania w ramach procesów finansowych.
W przypadku cyfrowych modeli biznesowych
i ich krótkich czasów reakcji na otoczenie coraz
ważniejsza dla controllerów staje się dostępność
do wysokiej jakości danych w czasie rzeczywistym
i umiejętność ich oceny. W związku z tym controllerzy, którzy chcą zaangażować się w rozwój cyfrowych innowacji, muszą sami posiadać wystarczające „cyfrowe umiejętności”. Szerzej o cyfrowych
innowacjach modeli biznesowych i roli controllerów w erze digitalizacji przeczytasz w kolejnych
artykułach Międzynarodowego Stowarzyszenia
Controllerów (ICV).
Bibliografia:
1 ICV 2018a, Digital Business Model Innovations: Controlling in the Digital Transformation, International Association of Controllers (ICV), Monachium 2018.
2. ICV/IGC 2013, Misja controllerów, International Group of Controlling (IGC),
Monachium 2013.
3. ICV 2018b, Fundamenty Controllingu, wersja polska poprawiona, International Association of Controllers (ICV), Monachium 2018.
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Miliardy,
po które się
nie zgłaszamy
W większości polskich firm hasło „badania i rozwój”
kojarzy się z NASA i amerykańskimi technologiami
rodem z Doliny Krzemowej. Nie mają pojęcia,
że w ich firmach też toczą się prace
mieszczące się w B+R. I że polski rząd
chętnie im odda za to pieniądze.

MAŁGORZATA SAMBORSKA

Doradca podatkowy, dyrektor w firmie
audytorsko-doradczej Grant Thornton.
Posiada blisko 20-letnie doświadczenie
w zakresie doradztwa podatkowego, zwłaszcza
w podatkach dochodowych.

MICHAŁ RODAK

Doradca podatkowy, ekspert w zespole bieżącego doradztwa
podatkowego w firmie audytorsko-doradczej Grant Thornton
Specjalizuje się w projektach z zakresu ulgi B+R,
Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz rozliczeń
podatkowych pracowników delegowanych.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
Jakie są konsekwencje dla polskich firm, które stale wprowadzają do oferty nowe produkty, ale nie sięgają po ulgę B+R,
Dlaczego zdecydowana większość średnich i dużych firm kwalifikuje się do ulgi, ale z niej nie korzysta,
Jak wykorzystać fakt, że od 2018 r. ulga jest jeszcze bardziej atrakcyjna dla firm oraz jaka jest możliwość
odliczenia nawet 100 proc. kosztów.

W

przypadku większości branż i rynków zasada jest prosta – jeśli chcesz
utrzymać się na rynku, musisz stale
wprowadzać do oferty nowe produkty. Na to, by mieć stałą, niezmienną przez lata
ofertę mogą pozwolić sobie właściwie tylko monopoliści. Co oczywiste, zasada ta działa również na
polskim rynku. I większość rodzimych przedsiębiorców doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Badanie
przeprowadzone przez firmę audytorsko-doradczą
Grant Thornton pokazuje, że polskie firmy niemal
stale pracują nad nowymi produktami.

OFERTY FIRM WIECZNIE ŻYWE
Badanie przeprowadzono wśród 500 losowo wybranych dużych i średnich firm produkcyjno-usługowych w Polsce. Sprawdziliśmy, czy w ciągu ostatniego roku informowały one na swoich stronach
internetowych, że wprowadziły na rynek co najmniej
jeden nowy produkt bądź nową usługę. Wyszliśmy
z założenia, że jeśli firma poświęciła czas i energię na
opracowanie nowego produktu, to raczej nie pominie tej informacji na swojej firmowej stronie.
Okazuje się, że w ten sposób swoją ofertę
rozszerzyło aż 56 proc. przebadanych przedsiębiorstw. W przypadku niektórych branż, np. produkcji żywności, materiałów budowlanych czy
branży meblarskiej, ten odsetek jest jeszcze wyższy – sięga około 70 proc. Wydaje się, że wyniki te
mogą cieszyć. Oznaczają, że w przypadku większości średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce

prace nad nowymi produktami są niemal chlebem
powszednim.

BADAWCZO-ROZWOJOWE MITY
Jak to zatem możliwe, że tak mało firm nadal sięga po ulgę podatkową na badania i rozwój? Skoro
56 proc. średnich i dużych firm w Polsce wprowadza na rynek nowe produkty, wydawałoby się, że co
roku do budżetu państwa powinny zgłaszać się po
ulgę co najmniej tysiące podatników. Tymczasem,
jak podaje Ministerstwo Finansów, w 2017 r. ulgę
rozliczyło 1090 podatników (odliczając 584 mln zł).
W skali całej gospodarki, a także biorąc pod
uwagę wspominaną wcześniej masową skłonność
polskich firm do wprowadzania na rynek nowych
produktów, wydaje się, że liczba ta jest stosunkowo niewielka. Wystarczy wspomnieć, że – według
danych GUS na koniec 2016 r. – samych średnich
i dużych firm produkcyjnych i usługowych było
w naszym kraju ponad 15,3 tys. Czyli maksymalnie
co czternasta średnia i duża firma rozliczyła ulgę podatkową B+R. Trudno nie odnieść wrażenia, że wielu polskich podatników nie skorzystało z ulgi, choć
mogło to zrobić, bo pracowało w danym roku nad
opracowaniem nowych produktów.
Z czego może wynikać tak niskie zainteresowanie podatników ulgami? Najczęściej ze zwykłej
niewiedzy. W Grant Thornton od pewnego czasu regularnie rozmawiamy z klientami o uldze B+R i z rozmów tych wynika, że bardzo wielu przedsiębiorców
czy menedżerów po prostu nie wie, że mają szansę

Wyk 1. Odsetek firm w Polsce, które w ostatnich 12 miesiącach informowały na swoich stronach internetowych,
że wprowadziły do oferty nowe produkty.
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Źródło: Opracowanie własne Grant Thornton na losowej próbie 500 średnich i dużych firm działających w Polsce (340 dużych i 160 średnich, zgodnie ze strukturą nakładów brutto
na środki trwałe w polskiej gospodarce). Badaniu poddano informacje opublikowane na stronach internetowych w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r. Z badania wyłączono
firmy z sektora handlowego i finansowego, ponieważ w zdecydowanej większości przypadków natura ich działalności nie pozwala na tworzenie nowych produktów.

rozliczyć ulgę. Osoby te wiedzą, że jest coś takiego
jak ulga podatkowa B+R, ale są przekonane, że nie
jest to ulga dla nich. Wydaje im się, że mogą ją rozliczyć tylko firmy, które prowadzą zaawansowane prace naukowe nad skomplikowanymi technologiami.
I że wynikiem tych prac musi być innowacja na skalę
kraju czy wręcz świata. Jednak to nieprawda.
Wystarczy, że produkt, nad którym firma pracuje, jest nowością w skale tego jednego przedsiębiorstwa, a już mieści się to w definicji prac badawczo-rozwojowych. Czyli jeśli jestem na przykład
producentem chipsów i zatrudniam w swoim przedsiębiorstwie osoby, które w sposób zorganizowany
i systematyczny pracują nad nowym ich smakiem,
to jak najbardziej mam prawo ubiegać się o ulgę.
I nie ma znaczenia, że na rynku wiele innych firm
wprowadziło już taki smak chipsów do swojej oferty,
a technologie czy laboratoria są dalekie od tych, na
jakich pracują duże, międzynarodowe firmy. Ważne,
że w mojej ofercie jeszcze takiego smaku chipsów
nie było, a dzięki działaniom podejmowanym przez
moich pracowników może on się w niej pojawić.

NIE TYLKO DLA ORŁÓW
Kto może skorzystać z ulgi B+R? Formalnie – podatnicy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ponoszą wydatki na działalność
badawczo-rozwojową, rozumianą jako twórczą
obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu
zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania
zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W praktyce oznacza to, że do ulgi kwalifikuje się niemal każda firma, która prace nad nowym
produktem traktuje jako trwały proces, a nie jednorazowe zdarzenie.

Ulga B+R dotyczy, co do zasady, wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości oraz branży,
w której działają. Możliwe jest objęcie ulgą także projektów będących już w toku, rozpoczętych w poprzednich latach, w ramach których wydatki ponoszone są
na bieżąco. Wynik prowadzonych prac badawczo-rozwojowych nie wpływa na prawo do skorzystania z ulgi.
Jak działa ulga? W praktyce wygląda to następująco. Wyobraźmy sobie podatnika, który jest produJakie koszty można odliczyć?
 wynagrodzenia pracowników,
 ZUS pracowników,
 nabycie materiałów i surowców bezpośrednio
związanych z prowadzoną działalnością B+R,
 ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi
równorzędne,
 odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
 koszty uzyskania i utrzymania patentu.

centem np. chemii budowlanej. Producent ten, aby
zyskiwać coraz szersze grono klientów, pracuje cały
czas nad nowymi produktami, np. nad szybkoschnącą
farbą. Dodatkowo ulepsza produkty ze swojej gamy,
np. pracuje nad poprawą wiązania kleju do płytek.
W celu opracowywania nowych produktów i ulepszania już istniejących zaangażował on trzech swoich
pracowników, którzy poza bieżącymi obowiązkami
zajmują się dodatkowo pracami związanymi z rozwojem nowych produktów. Nasz producent co miesiąc
ponosi w związku z tymi pracami wydatki, które wynoszą 20 tys. zł (wynagrodzenie + ZUS pracowników
w tej części, która dotyczy prac rozwojowych, wydatki
na nabycie materiałów i surowców, które są zużywane

przy testach/próbach, odpłatne korzystanie z aparatury etc.). Koszty te stanowią co miesiąc, na bieżąco
w trakcie roku, koszt uzyskania przychodu.
Nasz producent zdecydował się skorzystać z ulgi
B+R. Ponoszone przez niego co miesiąc wydatki
w wysokości 20 tys. zł będą po raz kolejny jego „kosztem uzyskania przychodu” przy składaniu rocznego
zeznania podatkowego. W konsekwencji będzie on
miał dodatkowe 240 tys. zł kosztów po zakończeniu
roku podatkowego i tym samym zapłaci podatek
mniejszy o 45 600 zł (240 000 zł x 19 proc.).
Na powyższym przykładzie widać, że ulga B+R
umożliwia zmniejszenie zobowiązania podatkowego w znacznym stopniu, a do odliczenia nie są
wymagane prace na specjalistycznym sprzęcie, wykwalifikowane kadry renomowanych naukowców,
laboratoria, mikroskopy itp. Prowadzenie prac w takich warunkach nie jest niezbędnym wymogiem do
skorzystania z ulgi B+R. Jeśli podatnik prowadzi
prace nad wytworzeniem nowego produktu i w ramach tych prac ponosi wyżej wskazane wydatki, to
stanowią one tzw. koszty kwalifikowane i tym samym dają mu podstawę do skorzystania z ulgi B+R.
Co ważne, od 2018 r. ulga B+R jest wyjątkowo
atrakcyjna. Jej kształt przez ostatnie lata kilka razy był
przez MF zmieniany. Kiedy ulga była wprowadzana,
nie spotkała się z dużym entuzjazmem – możliwości
odliczeń były wówczas bardzo ograniczone (wąski katalog kosztów i niskie kwoty odliczeń), a warunki formalne dość trudne do spełnienia przez podatników.
Dlatego w świadomości wielu podatników ulga do tej
pory często funkcjonuje jako niewarta zachodu.
Aktualnie – po kilku ostatnich zmianach prawnych – ulga jest znacznie bardziej atrakcyjna. W roku
2018 będzie można odliczać już w zasadzie pełne
kwoty poniesionych kosztów (wobec 50–30 proc. za
2017 r.) i dużo więcej rodzajów kosztów kwalifikuje
się do ulgi (np. 100 proc. kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w B+R). Resort finansów
chce w ten sposób zachęcić rzesze zwykłych, niekoniecznie najbardziej innowacyjnych firm do zgłaszania się po odliczenie. Warto z tej okazji skorzystać
i rozważyć sięgnięcie po ulgę w obecnej formie.

JAK SKORZYSTAĆ Z ULGI?
Przede wszystkim nie warto czekać na ostatnią chwilę, to znaczy do złożenia rocznej deklaracji. Przygotowania do skorzystania z ulgi lepiej rozpocząć
znacznie wcześniej, najlepiej już na początku roku
podatkowego. Dzięki temu będziemy mogli spokojnie przez cały rok tworzyć dokumentację, która
później przyda się nam przy występowaniu o ulgę –
np. prowadzenie ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych przy pracach badawczo-rozwojowych czy
inną dokumentację potwierdzającą, że regularnie ponosiliśmy wydatki związane z badaniami i rozwojem
oraz opisującą charakter tych prac. Oczywiście, na
koniec roku również można komplementować tego
rodzaju dokumentację „wstecznie” (np. odtwarzając
godziny pracy danego pracownika w danym daniu,
poświęcone na działalność B+R), ale będzie to prawdopodobnie dużo bardziej pracochłonne i może być
mniej wiarygodne dla organów podatkowych.
Działanie z wyprzedzeniem pozwoli nam też lepiej
przygotować się do ulgi od strony formalności związanych z zatrudnieniem, czyli umożliwi ewentualną modyfikację zapisów w umowach o pracę osób, których
zakres obowiązków obejmuje m.in. prace badawczo-rozwojowe, by umowy te jednoznacznie potwierdzały, że osoby te faktycznie wykonują prace objęte ulgą.
Na koniec należy zebrać całą dokumentację, która
będzie w sposób przekonujący potwierdzać i podsumowywać zakres i formę prowadzonych w minionym
roku podatkowym prac badawczo-rozwojowych, by
móc wesprzeć się nią, gdyby organy podatkowe miały
pytania odnośnie do zasadności dokonanego odliczenia. Co więcej, niezbędne będą stosowne zmiany
w procesach księgowych, aby z ewidencji podatkowej
jednoznacznie wynikały wysokość i rodzaj poniesionych przez podatnika kosztów kwalifikowanych.
Nie da się więc ukryć, że ulga wiąże się z pewnymi – wcale nie małymi – obowiązkami biurokratycznymi, zwłaszcza w pierwszym roku korzystania
z niej. Warto jednak ten wysiłek podjąć, ponieważ
uzyskane w ten sposób oszczędności mogą być
znaczące i mogą istotnie podnieść konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Tab 1. Wysokość dopuszczalnych odliczeń
Co można odliczyć?

2017 rok

2018 rok

Wynagrodzenia i składki pracownicze

50 proc.

100 proc.

Materiały, surowce, sprzęt, narzędzia

MŚP: 50 proc.; duże: 30 proc.

100 proc.

Opinie, ekspertyzy, doradztwo, wyniki badań jednostek naukowych

MŚP: 50 proc.; duże: 30 proc.

100 proc.

Korzystanie z aparatury naukowo-badawczej

MŚP: 50 proc.; duże: 30 proc.

100 proc.

Zabezpieczenie własności intelektualnej

MŚP: 50 proc.; duże: 30 proc.

100 proc.

Źródło: Grant Thornton
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