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44 %    
Dyrektorów Zarządzających 
uważa, że rola CIO/CTO (Chief 
Information/Technology 
Officer) zostanie poddana 
największej zmianie w ciągu 
następnych 3 lat
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Szanowny/Szanowna  CFO,  
 
Dziś prezentujemy szóste wydanie naszego Biuletynu CFO, który wciąż 
zdobywa nowych czytelników i zwolenników! Zagadnienia, które poruszamy 
i co kwartał przybliżamy szefom finansowym i ich zespołom to najbardziej 
atrakcyjne i aktualne tematy pojawiające się w świecie biznesu. 

Październikowy Biuletyn CFO porusza najbardziej atrakcyjny temat dla aktualnie 
pełniących rolę CFO oraz dla tych, którzy planują pokierować swoją karierą 
nieco inaczej niż wyglądało to na przełomie ostatnich kilkunastu lub nawet 
kilkudziesięciu lat. Kariera CFO może zacząć się od pracy w centrum usług 
biznesowych lub zakończyć prezesurą. Szczególnie ważnymi kompetencjami, 
w czasach cyfryzacji, stały się umiejętność budowania strategii biznesowej i IT, 
zrozumienie potrzeby transformacji cyfrowej oraz inwestycji technologicznych, 
a przy tym zdolność stworzenia wyjątkowej relacji CFO i CIO (eng. Chief 
Information Officer). Dziś opowiadamy również jak optymalnie zbudować 
system raportowania zarządczego w strukturach rozproszonych, co dla całego 
zarządu jest istotną kwestią na drodze do usprawnień w procesie decyzyjnym, 
a tym samym ciągłego dążenia do poprawy rentowności organizacji. 
Szczególnie w warunkach coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości – 
aby, znając przeszłość, kontrolować teraźniejszość i być przygotowanym na 
przyszłość. Przyszłość, która niesie wiele zmian, szczególnie w otoczeniu 
regulacyjnym i prawno-podatkowym. I właśnie dlatego omawiamy również 
bardzo ważne aspekty zmian proponowanych w CIT oraz możliwych korzyści dla 
tych, którzy rozwijają działalność w obszarze Badania i Rozwój. 

 
Zapraszam,  
Violetta Malek

Violetta Małek
Dyrektor

vmalek@kpmg.pl
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Ewolucja centrów usług wspólnych a kariera CFO 
(Chief Financial Officer)

Postępująca globalizacja, coraz większa dynamika 
w świecie biznesu oraz ewolucja funkcji finansowej 
sprawiają, że ścieżka kariery w księgowości i finansach 
nie jest już tak jednoznaczna. Finansiści aspirujący do 
roli CFO muszą dziś strategicznie pokierować swoim 
doświadczeniem, by odnieść sukces w przyszłości. 
Dawniej kroki podejmowane przez przyszłych dyrektorów 
finansowych przybierały dość standardową formę 
(księgowy/audytor, kontroler, dyrektor), co więcej – 
podobną ścieżką podążało wielu nowoczesnych CFO. 
Dzisiaj ścieżka ta uległa przekształceniu, i to na wszystkich 
szczeblach drabiny. Jak obserwowane zmiany w biznesie 
wpływają na tych, którzy swoje dążenia do roli CFO 
chcą realizować z uwzględnieniem ról w centrum usług 
wspólnych/biznesowych SSC (Shared Services Centre)? 

Czy centra usług wspólnych/biznesowych mogą 
w tych dążeniach pomóc czy przeszkodzić?

Pojęcie SSC weszło do słownika finansowego w połowie 
lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to międzynarodowe 
korporacje ze Stanów Zjednoczonych, a następnie 
z Europy szukały sposobu na centralizację standardowych 
procesów transakcyjnych, takich jak rozliczanie 
wynagrodzeń, obsługa zamówień i zakupów oraz usługi 
księgowe, poprzez ich konsolidację i wyeliminowanie 
powtórzeń. Od tego czasu koncepcja centrów usług 
wspólnych ewoluowała, procesy finansowe zyskały 
większą wartość w łańcuchu wartości oraz rozszerzył 
się zasięg geograficzny SSC. Obecnie wiele z nich 
przeobraziło się w globalne centra usług (Global Business 
Services – GBS).

Najnowsze badania pokazują, że ewolucja, jaka dokonuje 
się w obszarze SSC, jest na tyle zaawansowana, że 
centra usług wspólnych szybko stają się pożądaną 
ścieżką kariery dla profesjonalistów z zakresu finansów. 
Z drugiej strony w społeczeństwie wciąż pokutuje 
przekonanie, że praca w SCC to ruch ograniczający karierę 
dla tych, którzy aspirują do roli dyrektora finansowego. 
Uważa się, że zadania w centrach usług wspólnych są 
powtarzalne, a pozycje seniorskie — mało rozwijające 
i będące hamulcem w dalszym rozwoju. Niewątpliwie 
SSC wciąż borykają się z problemem wizerunkowym. 
Wynika to z faktu, iż model biznesowy centrów usług 
wspólnych kojarzony jest wciąż z prostym modelem 
centrum usługowego (transakcyjnego). Dzisiejsze centra 

Czy praca w centrum usług wspólnych 
pozbawi Cię szansy zostania CFO?  
A może zarządzanie centrum to alternatywna ścieżka kariery dla CFO?

biznesowe w swej wizji strategicznej coraz częściej sięgają 
do modeli operacyjnych, które zawierają inne niż tylko 
transakcyjne procesy, tym samym pretendują i dążą do 
modelu biznesowego jak każdy inny. A taki model wymaga 
prawdziwego lidera, najlepiej z doświadczeniem CFO!

Szansa na zdobycie cennego i unikalnego doświadczenia

Praca czy zarządzanie centrum usług wspólnych/biznesowych 
to obecnie szansa na zdobycie cennego i unikalnego 
doświadczenia. SSC zapewniają ekspozycję na różnorodne 
obszary i funkcje biznesu, to nie tylko nastawienie na finanse 
czy rachunkowość, ale również możliwość zaangażowania 
w różnorakie czynności – począwszy od projektowania 
modeli, rozwijania zestawu kompetencji pracowników, 
a skończywszy na pracy w zróżnicowanym kulturowo 
środowisku. Jest to zatem doskonała sposobność do 
poszerzenia umiejętności pozafinansowych. Praca w takim 
miejscu pozwala przyjrzeć się całemu wachlarzowi sytuacji 
biznesowych, opartych na scenariuszu „what if”. To 
uczenie się, jak zrozumieć potrzeby i wymagania klienta. 
To także możliwość zdobycia doświadczenia w procesach 
oraz doskonalenia kompetencji zarządczych w kontekście 
zarządzania dużymi zespołami czy zmianą. Kariera w centrum 
usług oznacza szersze spojrzenie biznesowe i skupienie się 
nie tylko na kwestiach wewnątrzorganizacyjnych, ale również 
wyjście na zewnątrz i lepsze zrozumienie roli partnera 
w biznesie.

SSC będą 
postrzegane jako 
centra  biznesowe 
i przodownicy 
innowacji 
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Znaczenie postępu technologicznego dla wizerunku 
centrów usług wspólnych

Kluczowym dla centrów usług wspólnych/biznesowych staje 
się postęp technologiczny. Uważa się, że automatyzacja 
i zastosowanie sztucznej inteligencji, poddane procesowi 
ciągłego ulepszania, mają szansę zrepozycjonować wizerunek 
SSC z tradycyjnego postrzegania ich jako centrum funkcji 
wsparcia na centra biznesowe i przodowników innowacji. 
To także powinno mieć pozytywne implikacje dla liderów 
SSC, którzy stoją na straży transformacji funkcji finansowej, 
mając wpływ na zmianę percepcji wartości, jaką kreuje 
model centrów usług wspólnych. Technologia pozwoli 
profesjonalistom skupić się na czynnościach o wyższej 
wartości dodanej, ostatecznie kładąc kres reputacji pracy 
powtarzalnej i nierozwijającej, bazującej na procesach 
transakcyjnych.

Niedawny raport 
ACCA bierze pod lupę 
zagadnienie kariery w SSC, 
a jego rezultaty podważają 
wiele zakorzenionych 
przekonań. Ponad 60% 
badanych osób twierdzi, 
że praca w centrach 
usług wspólnych staje się 
coraz bardziej atrakcyjna 
i satysfakcjonująca, a tylko 
mniej niż 8% deklaruje 
brak zadowolenia z kariery 
w tym miejscu.

Czy doświadczenie w samym SSC wystarczy, by zostać 
CFO?

Centra usług wspólnych/biznesowych dają wiele możliwości 
rozwinięcia, udoskonalenia lub uzupełnienia kompetencji 
przyszłemu CFO, podobnie jak podczas zdobywania 
wiedzy na stanowisku księgowego, audytora, analityka czy 
kontrolera. 

Dywersyfikacja doświadczeń i umiejętności kluczem do 
sukcesu

Niewątpliwie oczekiwania wobec finansistów na wysokich 
stanowiskach będą obejmować coraz szerszy zakres 
doświadczeń z różnych płaszczyzn biznesu. Warunkiem 
rozwoju zawodowego staje się zatem dywersyfikacja 
i posiadanie licznych umiejętności wykraczających poza 
standardowe zadania finansisty. Kariera w centrum usług 
wspólnych zdaje się oferować rozwój właśnie takich 
kompetencji, a czas spędzony w SSC wzbogaci i uzupełni 
doświadczenie nowoczesnego CFO przyszłości! Jest też 
doskonałym miejscem dla CFO, którzy chcą rozwijać się jako 
CEO (Chief Executive Officer).
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Razem, ale osobno

Wiarygodna informacja zarządcza jest niezwykle cenna dla 
każdego przedsiębiorstwa. W dynamicznie zmieniającym się 
otoczeniu trudno sobie wyobrazić podejmowanie trafnych 
decyzji biznesowych bez jej uwzględniania. W przypadku 
organizacji rozproszonych, czyli takich, w których zadania 
podstawowej działalności gospodarczej realizowane są 
poprzez sieć partnerów biznesowych, będących prawnie 
i finansowo odrębnymi przedsiębiorstwami (np. sieci 
osiedlowych sklepów spożywczych, stacji benzynowych czy 
wszelkich innych sieci działających na zasadach franczyzy), 
wysoka jakość raportów zarządczych jest dla jednostki 
centralnej (np. franczyzodawcy) jeszcze cenniejsza, 
a jednocześnie trudniejsza do pozyskania.

W tego typu organizacjach wiarygodna informacja 
zarządcza jest tak istotna, ponieważ m. in. kondycja 
finansowa oraz realizacja celów jednostki centralnej (lub 
franczyzodawcy) jest w znacznej mierze uzależniona 
od działalności partnerów biznesowych cieszących się 
stosunkowo dużą autonomią w obszarze zarządzania swoim 
biznesem. W związku z tym kluczowa jest prawidłowa 
ocena ich kondycji biznesowej, która pozwoli na szybkie 
podejmowanie decyzji o odpowiednich działaniach 
względem sieci, a także poszczególnych jej członków. Ze 
względu na wspomnianą autonomię, decyzje zarządcze 
w organizacjach rozproszonych powinny być podejmowane 
szybciej niż w jednolitych organizacjach, ponieważ czas 
potrzebny na podjęcie odpowiednich działań lub wdrożenie 
planów naprawczych będzie dłuższy. Bardzo często 
propozycje rozwiązań będą musiały być przedyskutowane 
z partnerami (szczególnie, gdy relacje biznesowe między 
jednostką centralną a partnerami są bardzo bliskie).

Wspomniana autonomia partnerów biznesowych oraz 
rozproszona struktura organizacji utrudnia pozyskanie 
jakościowo zadowalającej informacji zarządczej na temat 
poszczególnych placówek, a co za tym idzie, również na 
temat całej sieci. Najważniejsze czynniki, które negatywnie 
wpływają na jakość i wiarygodność raportowania 
zarządczego to:

 
niewystarczająca lub niewłaściwa szczegółowość 
planu kont w systemach partnera biznesowego, 
a w konsekwencji niewystarczająca szczegółowość 
ewidencji operacji gospodarczych,

błędne lub niespójne schematy alokacji kosztów 
wykorzystywane przez partnerów biznesowych,

nieprecyzyjne zapisy w instrukcjach raportowania 
do jednostki centralnej, pociągające za sobą błędy 
w interpretacji zasad raportowania,

niechęć partnerów biznesowych do poświęcania 
zasobów na rzetelne i szczegółowe raportowanie do 
jednostki centralnej. 

Wszystkie powyższe czynniki mogą prowadzić do 
niespójności i nieporównywalności raportów pomiędzy 
poszczególnymi placówkami sieci, jednocześnie czyniąc 
kompletnie bezużytecznymi skonsolidowane raporty. 
Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest 
pozbawienie jednostki centralnej jednego z podstawowych 
narzędzi w podejmowaniu decyzji biznesowych, jakim jest 
informacja zarządcza.

!

!

!

!

Zapewnienie spójności 
raportowania w organizacjach 
rozproszonych jest dużym 
wyzwaniem, często żmudnym 
i czasochłonnym. 
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W jaki sposób zatem poradzić sobie z tym wyzwaniem? 
Trudno przecież wyobrazić sobie sytuację, w której partner 
strategiczny (lub partner, w którego rozwój jednostka 
zainwestowała znaczące zasoby) zostanie wykluczony 
z sieci tylko ze względu na jakość raportowania. Dlatego 
w pierwszej kolejności należy nieustannie podnosić 
świadomość członków sieci co do istotności informacji 
zarządczej oraz stosować różnego rodzaju zachęty do 
pracy nad podnoszeniem jakości raportowania do jednostki 
centralnej. Przykładem takiego rodzaju motywatora mogą 
być oczywiście premie finansowe za jakość raportowania. 
Niemniej, świetnie sprawdza się również udostępnianie 
partnerom biznesowym benchmarków opartych na 
uśrednionych danych raportowanych do jednostki 
centralnej przez sieć. Dzięki temu, poszczególni partnerzy 
otrzymują narzędzie do oceny swojej efektywności, 
mając jednocześnie świadomość, że jego jakość jest 
ściśle powiązana z jakością danych, które sami raportują 
do jednostki centralnej. Dla zwiększenia wartości 
i atrakcyjności benchmarków dobrym rozwiązaniem jest 
udostępnianie średnich dla węższych grup porównawczych, 
tak aby partnerzy mogli porównywać się nie tylko do 
średniej z całej sieci, ale również do średnich złożonych 
z członków sieci o tej samej skali działalności (obrotów) 
lub działających w tym samym regionie geograficznym czy 
organizacyjnym.

Oczywiście do zapewnienia wysokiej jakości raportowania 
nie wystarczy jedynie przekonanie partnerów biznesowych 
o jego istotności. Jednostka centralna powinna podjąć 
odpowiednie działania również na poziomie operacyjnym. 
Należą do nich przede wszystkim:

 
ustalenie formatu raportu spełniającego oczekiwania 
zarówno jednostki centralnej, jak również partnerów 
biznesowych,

opracowanie klarownej i precyzyjnej instrukcji 
raportowania,

opracowanie rekomendowanych planów kont lub 
rozwiązań pośrednich (cechy księgowań),

wdrożenie konsekwentnego procesu recenzji 
(pozytywne sprzężenie zwrotne) jakości 
raportowania,

inicjatywa ciągłych usprawnień oraz komunikacja 
odnośnie zidentyfikowanych błędów w raportowaniu,

maksymalizacja spójności pomiędzy systemami 
finansowo-księgowymi partnerów, a raportem.

Niemniej wiarygodne i porównywalne raporty zarządcze 
sporządzane przez partnerów biznesowych działających 
w sieci są dla jednostki centralnej kluczowym narzędziem 
w podejmowaniu decyzji zarządczych oraz w zrozumieniu 
wypracowywanego wyniku finansowego.
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CIO najlepszym 
przyjacielem CFO
Rewolucja cyfrowa, której obecnie jesteśmy świadkami, 
w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw. Powszechność rozwiązań mobilnych 
i pojawianie się nowych innowacyjnych technologii, takich 
jak zaawansowana analityka, cognitive computing (czyli 
nowa „ucząca się” architektura systemów obliczeniowych), 
blockchain czy rozszerzona rzeczywistość, otwierają przed 
firmami nowe możliwości. 

Jak rewolucja cyfrowa wpływa na współpracę wewnątrz 
organizacji, a przede wszystkim na współpracę wewnątrz 
zarządu? Tegoroczne globalne badanie Liderów IT 
przeprowadzone przez KPMG i HarveyNasch1 pokazało, że 
CIO stają się coraz bardziej wpływowi. Obecnie już 62% 
spośród nich jest członkami najwyższego kierownictwa. 
Przypomnijmy, że w 2005 r. było to tylko 38%, co 
oznacza wzrost o 62% w stosunku do 2005 r. Strategia 
IT, transformacja cyfrowa, inwestycje technologiczne 
i oczywiście cyberbezpieczeństwo to tematy coraz częściej 
poruszane na spotkaniach zarządu, a nowoczesny CIO 
coraz więcej czasu spędza, realizując zadania niezwiązane 
bezpośrednio z funkcjonowaniem obszaru IT. 

Włączenie CIO do zarządów firm to znak, że rewolucja 
cyfrowa nie jest postrzegana jako wyzwanie dla IT, lecz 
jako głęboka transformacja biznesu, dotykająca wszystkich 
procesów biznesowych – od obsługi klienta po sprzedaż, 
produkcję, marketing, HR i procesy finansowe. 

Potrzeba prowadzenia innowacyjnych projektów to dla 
większości konieczność, a dla niektórych wręcz kwestia 
przetrwania w nowej rzeczywistości. W wielu organizacjach 
to właśnie CIO pełni rolę innowatora biznesu, stratega 
transformacji cyfrowej. Nawet pojawienie się nowego 
gracza w zarządzie tzw. CDO (Chief Digital Officer – Lider 
ds. transformacji cyfrowej) nie umniejsza znaczenia CIO 
w procesie informatyzacji (wg najnowszego badania KPMG 
CIO Survey tylko 25% organizacji zatrudniło dotychczas 
osobę na stanowisku CDO raportującą do Prezesa 
Zarządu i tylko 6 % planuje zrobić to w przyszłości). 

Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań wymaga 
współpracy wszystkich członków zarządu. Zdaniem wielu 
znacząca i niezwykle istotna jest efektywna współpraca CIO 
z CFO organizacji. 

Współpraca CIO z CFO nie jest łatwa. Obaj, mocno 
wyspecjalizowani w swoich obszarach, komunikują 
się swoistym hermetycznym językiem, co nie ułatwia 
współpracy i wzajemnego zrozumienia. 

1 Badanie CIO 2017 Harvey Nash/KPMG jest największym badaniem 
Dyrektorów IT na świecie pod względem liczby respondentów. 
Badanie, które objęło 4498 CIO i Liderów IT, zostało przeprowadzone 
pomiędzy 19 grudnia a 3 kwietnia 2017 r., w 86 krajach, w tym 
w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Więcej 
informacji na stronie KPMG.com/pl/CIOSurvey.

Rewolucja cyfrowa 
nie jest postrzegana 
jako wyzwanie dla 
IT, lecz jako głęboka 
transformacja biznesu.
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Budowa strategicznego partnerstwa pomiędzy CFO a CIO 
jest ważna z kilku powodów, trzy z nich wydają się być 
kluczowe. 

Jako pierwsze na myśl przychodzą oczywiście 
pieniądze. W wielu organizacjach to właśnie dyrektor 
finansowy pełni rolę partnera biznesowego dla CEO 

i jest jedną z najważniejszych osób wśród najwyższego 
kierownictwa.

Cyfrowa transformacja wymaga wielu inwestycji, z czego 
doskonale zdaje sobie sprawę nowoczesny CFO. Świat 
przenosi się do chmury, a biznes, nie widząc zaangażowania 
CIO w proces przekształceń, może łatwo pominąć IT 
w pozyskiwaniu nowych usług. Ważne jest zatem, aby każda 
decyzja dotycząca wykorzystania technologii, niezależnie od 
tego, czy dotyczy infrastruktury czy też usług świadczonych 
w modelu SaaS, była rozumiana i podjęta w kontekście całej 
organizacji. Takie działania wymagają ścisłej współpracy 
pomiędzy CIO i CFO. CIO w roli orkiestratora usług wesprze 
CFO w zrozumieniu i całościowym spojrzeniu na portfel 
cyfrowych inwestycji. CFO natomiast może wesprzeć 
dyrektora IT w transformacji działu IT z centrum kosztów do 
aktywnego partnera w kreowaniu wartości organizacji.

Kolejny istotnym elementem wymagającym 
współpracy CFO i CIO jest bezpieczeństwo. 
Bezpieczeństwo zawsze kosztuje. Jeśli coś jest kosztem 

w organizacji, to podlega optymalizacji. Tylko zgodny głos 
CFO i CIO pozwoli na dokonanie wiążących uzgodnień 
na poziomie zarządu i późniejsze utrzymanie pewnego 
minimalnego poziomu, do jakiego możemy zejść ograniczając 
koszty kupowania skutecznego bezpieczeństwa i ochrony. 
Czas, jaki spędzą wspólnie CFO i CIO omawiając kwestie 
bezpieczeństwa nie tylko pozwoli skrócić czas kwartalnych 
dyskusji o kosztach zabezpieczeń, ale pozwoli spać spokojnie 
całej organizacji.

Trzecim aspektem, o którym warto wspomnieć są 
trudności związane z pozyskiwaniem odpowiednich 
kompetencji. Szczególnie obecnie, kiedy przechodzimy 

z etapu dyskusji o cyfrowej transformacji do jej faktycznej 
implementacji, pozyskanie odpowiednich zasobów ma istotne 
znaczenie. Dla współczesnych organizacji nie tyko pozyskanie, 
ale i utrzymanie kompetencji jest ogromnym wyzwaniem. 
Jak utrzymać talenty w organizacji? Odpowiedzią może 
być inwestowanie nie tylko w wynagrodzenia, ale także 
w szkolenia, uczestnictwo w konferencjach branżowych czy 
też zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy. Każda 
z tych rzeczy kosztuje i wymaga odpowiedniego budżetu 
zaakceptowanego przez zarząd. Dobre relacje i ścisła 
współpraca z CFO ułatwią CIO wyjaśnienie, że niezbędne 
wydatki na utrzymanie pracownika mogą zastąpić znacznie 
większe koszty pozyskania i wyszkolenia nowego. CFO znając 
sytuację będzie mógł lepiej planować budżet i kontrolować 
ponoszone koszty.

Relacje między CFO i CIO poprawiają się z roku na rok, co na 
pewno jest efektem obustronnego wysiłku. Język, którym 
się posługują, staje się dla obu coraz bardziej zrozumiały, 
a wzajemna edukacja przynosi korzyści całej organizacji. Ich 
ścisła współpraca jest szczególnie istotna dla organizacji 
przy opracowywaniu planu transformacji cyfrowej. 
Zaangażowanie i wspólna praca może stać się podstawą 
wieloletniej i trwałej przyjaźni na długie lata.

1
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Niższy CIT dla 
innowatorów
Konkurencja na rynku, drożejące surowce i płace, 
pojawiające się nowe materiały do wykorzystania 
w produkcji, nowe standardy regulacyjne i podwyższone 
oczekiwania klientów to tylko kilka z wielu czynników, 
które popychają przedsiębiorstwa do ulepszania swoich 
procesów i produktów. Znaczna część tych ulepszeń jest 
opracowywana samodzielnie przez przedsiębiorstwa 
własnymi wewnętrznymi zasobami inżynierów 
i specjalistów. Wiele ulepszeń opracowywanych jest we 
współpracy z zewnętrznymi partnerami. Polityki fiskalne 
i prorozwojowe wielu państw przewidują instrumenty 
wsparcia dla tych właśnie przedsiębiorców, którzy 
opracowują ulepszenia swoich procesów i produktów. Tak 
jest również i w Polsce. 

Od 2016 r. obowiązuje nowa ulga podatkowa na 
wspieranie opracowywania nowych procesów 
i produktów, tzw. ulga na B+R (Badania + Rozwój).
Ulga na B+R jest instrumentem stosowanym w wielu 
krajach, mającym na celu zachęcanie przedsiębiorców 
do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Polega 
ona na możliwości zmniejszenia podatku dochodowego 
do zapłaty z tytułu prowadzenia prac B+R. Uzyskane 
w ten sposób środki przedsiębiorca może wykorzystać 
w dowolny sposób, w tym na zatrudnienie inżynierów czy 
finansowanie dodatkowych projektów. I tak np. ponosząc 
rocznie 1 mln zł kosztów płac związanych z projektami 
B+R, firma może od 2017 r. za rok podatkowy odliczyć 
1,5 mln zł w kalkulacji podatkowej. W skrócie: może 
zmniejszyć efektywnie podatek dochodowy o prawie 10% 
kosztów tych płac. Od 2018 r. efektywne zmniejszenie 
podatku ma znacznie wzrosnąć i przełoży się na korzyść 
podatkową w wysokości 19% kosztów kwalifikowanych. 

Co warte podkreślenia, ulgę na B+R można łączyć 
z dotacją na ten sam cel. 
Zaletą ulgi jest to, że wystarczy prowadzić prace 
badawczo-rozwojowe i nie trzeba wykazywać ich poziomu 
innowacyjności. Obejmuje ona kumulatywnie wszystkie 
kwalifikowane koszty B+R w danym roku podatkowym.  

Można również o ulgę wystąpić wstecz, w drodze 
korekty deklaracji. 
Zbliżający się koniec roku podatkowego dla większości 
przedsiębiorców daje doskonałą okazję, aby już teraz 
przyjrzeć się, jakie czynności i koszty w przedsiębiorstwie 
mogą zostać zaklasyfikowane do nowej ulgi B+R i – 
dokonując odliczenia w rocznej deklaracji CIT – zmniejszyć 
podatek do zapłaty.
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Największe zmiany w CIT od czasu 
akcesji Polski do Unii Europejskiej  
– co każdy CFO wiedzieć powinien?
W dniu 27 października Sejm uchwalił nowelizację ustaw 
o podatkach dochodowych, w tym ustawy o CIT. Zgodnie 
z uzasadnieniem, głównym celem nowelizacji jest 
uszczelnienie systemu podatku CIT, tak aby zapewnić 
powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże 
przedsiębiorstwa międzynarodowe z faktycznym 
miejscem uzyskiwania dochodu, w szczególności 

Wyodrębnienie dwóch źródeł przychodów. Obecnie, co do zasady, 
wszelkie dochody podatników CIT są opodatkowane łącznie. W praktyce 
oznacza to na przykład, że dochód lub strata ze zbycia udziałów (akcji) podlega 
łączeniu z dochodem lub stratą z działalności operacyjnej. W nowelizacji 
proponuje się wyodrębnienie dwóch źródeł przychodów: z zysków 
kapitałowych oraz z innych źródeł. Nowelizacja zawiera zamknięty katalog 
przychodów zaliczanych do źródła „zyski kapitałowe”, m.in.: przychody 
z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), 
także w celu ich umorzenia, przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków 
w spółce nieposiadającej osobowości prawnej, przychody uzyskiwane 
w wyniku wniesienia aportu. Co niezwykle istotne, nowelizacja zakłada, że 
straty poniesione w ramach jednego źródła nie będą mogły zostać rozliczone 
z dochodem z innego źródła, a zatem w praktyce może się zdarzyć, że 
podatnik będzie musiał zapłacić podatek dochodowy, mimo że efektywnie rok 
podatkowy zakończy stratą. 

poprzez przeciwdziałanie stosowaniu mechanizmów tzw. 
agresywnego planowania podatkowego. Nowelizacja służy 
również implementacji postanowień Dyrektywy Rady UE 
ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie 
praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni 
wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

W projekcie nowelizacji zaproponowanych zostało wiele istotnych zmian. Szczególnej uwagi wymagają 
następujące kwestie:

1 

2 

3

Zmiana regulacji dotyczących niedostatecznej kapitalizacji. W świetle 
obowiązujących przepisów ustawy o CIT podatnicy stosują ograniczenia dotyczące 
tzw. niedostatecznej kapitalizacji wyłącznie w odniesieniu do pożyczek udzielonych 
przez podmioty powiązane (z zastrzeżeniem tzw. metody alternatywnej – art. 
15c ustawy o CIT). W nowelizacji przewidziano, że ograniczenie będzie mieć 
zastosowanie również do wszelkich odsetek, w tym wynikających z pożyczek 
udzielonych przez podmioty niepowiązane. Zaproponowane rozwiązanie 
odchodzi od dotychczasowej regulacji opierającej się na stosunku kapitału własnego 
do wartości zadłużenia wobec podmiotów kwalifikowanych. Zgodnie z treścią 
nowelizacji nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nad przychodami o charakterze 
odsetkowym będzie mogła zostać zaliczona do kosztów do wysokości 30% wskaźnika 
EBITDA. Wskaźnik ten ma być kalkulowany jako nadwyżka sumy przychodów ze 
wszystkich źródeł pomniejszona o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą 
kosztów uzyskania przychodów pomniejszoną o wartość odpisów amortyzacyjnych 
od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów 
finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego 
lub wartości niematerialnej i prawnej. Organicznie nie znajdzie zastosowania do 
nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nieprzekraczającej w roku podatkowym 
kwoty 3 mln zł. W nowelizacji przewidziano przepis przejściowy, przewidujący 
zastosowanie dotychczasowych reguł do pożyczek wynikających z umów zawartych 
przed dniem wejścia w życie ustawy, w przypadku których kwota udzielonej 
podatnikowi pożyczki (kredytu) została mu faktycznie przekazana przed 1 stycznia 2018 
r., jednak nie później niż do 31 grudnia 2018 r.   
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Zmiany w zakresie struktur (debt push down). W nowelizacji proponuje się 
wprowadzenie rozwiązania polegającego na wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów 
odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na nabycie udziałów (akcji) spółki, w części, 
w jakiej pomniejszałyby one przychody związane z kontynuacją działalności tej spółki, 
w szczególności w związku z połączeniem, wniesieniem aportu, przekształceniem 
formy prawnej lub utworzeniem PGK. Należy podkreślić, że planowana zmiana może 
wpływać m.in. na podmioty, której przejęły w przeszłości lub do końca bieżącego 
roku przejmą inne spółki oraz będą po 1 stycznia 2018 r. dokonywać płatności 
odsetek od kredytów lub pożyczek zaciągniętych na nabycie udziałów (akcji) tej 
przejętej spółki.

Wyłączenie z kosztów wydatków na niektóre usługi niematerialne oraz opłat 
z tytułu korzystania z praw autorskich, praw własności przemysłowej lub 
know-how. W nowelizacji wprowadzony został mechanizm ograniczenia w zaliczaniu do 
kosztów wydatków na usługi doradcze, badania rynku, reklamowe, zarządzania i kontroli, 
przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczenia o podobnym 
charakterze, a także opłat i należności za korzystanie z praw do własności intelektualnej 
oraz wydatków związanych z przeniesieniem ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu 
pożyczek (udzielonych przez podmioty niebędące bankami i SKOK-ami) nabywanych 
od podmiotów powiązanych albo od podmiotów z siedzibą w rajach podatkowych. 
Proponowane rozwiązanie polega na wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów nadwyżki 
wyżej opisanych kosztów ponad kwotę 3 mln zł rocznie, w części, w jakiej nadwyżka 
przekracza 5% wskaźnika EBITDA, obliczonego według zasad zbliżonych do wskaźnika 
stosowanego przy niedostatecznej kapitalizacji. Powyższe ograniczenie ma nie dotyczyć 
kosztów refakturowanych oraz kosztów zaliczonych do kosztów bezpośrednio związanych 
z wytworzeniem towaru lub świadczeniem usługi. Ponadto, na etapie prac w Sejmie  
przyjęto rozwiązanie umożliwiające podatnikom, którzy uzyskali decyzję w sprawie uznania 
prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomiędzy 
podmiotami powiązanymi (advanced pricing agreement – APA) obejmującej prawidłowość 
kalkulacji wynagrodzenia za usługi niematerialne zaliczanie ich do kosztów uzyskania 
przychodów bez ograniczeń wynikających z komentowanej regulacji. 

Ograniczenia w zakresie amortyzacji i zaliczania do kosztów opłat 
związanych z użytkowaniem WNiP. Nowelizacja wprowadza ograniczenie 
amortyzacji WNiP, a także zaliczania do kosztów opłat licencyjnych z tytułu ich 
używania, jeżeli wartości te były przez podatnika nabyte lub wytworzone, a następnie 
zostały zbyte – do wysokości przychodu uzyskanego z ich pierwotnego zbycia. 
Rozwiązanie to może wpłynąć na podatników, którzy dokonali tzw. step-up znaków 
towarowych. 

Wprowadzenie minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych. 
Podatnicy będący właścicielami, współwłaścicielami lub korzystającymi  
z tzw. nieruchomości komercyjnych (centra handlowe, domy towarowe, samodzielne 
sklepy i butiki oraz inne budynki handlowo-usługowe) o wartości początkowej 
przekraczającej 10 mln zł mogą być zobowiązani do zapłaty dodatkowego minimalnego 
podatku. Roczna stawka podatku wyniesie 0,42 proc. nadwyżki wartości początkowej 
ponad kwotę 10 mln zł. W założeniu podatek ma być neutralny dla płacących podatek 
dochodowy, gdyż podatek od nieruchomości komercyjnych będzie pomniejszać podatek 
dochodowy obliczony na zasadach ogólnych. Jeżeli jednak podatnik wykaże stratę w CIT, 
to mimo tego może być zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości komercyjnych. 
Podatek nie będzie naliczany w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych 
wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

Wyżej opisane zmiany stanowią tylko część nowelizacji przepisów. Uchwalaną przez Sejm nowelizacją zajmie teraz Senat. 
Ostateczny kształt nowelizacji poznamy zapewne dopiero pod koniec listopada.
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