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firm twierdzi, że wciąż istnieją 
znaczące możliwości poprawy 
w zakresie strategii i narzędzi 

cenowych

87%

Źródło: Global Pricing Survey 2016, Simon-Kucher & Partners
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Rola kontrolingu w 
zarządzaniu cenami

Co robić w sytuacji 
niedoboru specjalistów

i menadżerów? 

Biała lista 
podatników – czym 
jest i co oznacza w 

praktyce?



Rola kontrolingu 

w zarządzaniu 

cenami

Działy finansowe, a w szczególności kontroling, dużo częściej i z większą precyzją

przyglądają się stronie kosztowej działalności. Strona przychodowa, a zwłaszcza

zarządzanie cenami, leży najczęściej w gestii innych działów – sprzedaży, marketingu

czy dedykowanych jednostek do zarządzania cenami. Czy słusznie? Czy może jednak

kontroling powinien aktywnie angażować w pricing? Coraz większa liczba organizacji

dochodzi do wniosku, że efektywne zarządzanie cenami jest jednym z kluczowych

czynników sukcesu, a wsparcie komórek finansowych i kontrolingowych ważnym

elementem tego zarządzania.

Jak w takim razie właściwie zdefiniować rolę kontrolingu w zarządzaniu polityką

cenową? Jakie elementy wpływają na pozycję działów finansowych w pricingu?



Obszary zaangażowania 
kontrolingu w 

zarządzanie cenami

Zarządzanie cenami, czyli pricing to

spójne i systematyczne podejście do
ustalania, wdrażania i egzekwowania
cen, które realizuje cele biznesowe
firmy, szczególnie te związane z
maksymalizacją zysku i rentowności.
Cele biznesowe zarządzania cenami
mogą być różne, m.in..: wzrost zysku,
wzrost udziałów w rynku, utrzymanie
klientów, strategiczna decyzja o
szybkim wprowadzeniu produktu na
rynek, obniżka ceny jednego produktu
w grupie, aby sprzedać resztę po
standardowej cenie, czy też chęć
poprawy rentowności poszczególnych
grup klientów.

Kontrola

Raportowanie

Rozwój narzędzi do 
zarządzania cenami

Rola kontrolingu w pricingu zależy

od kilku czynników:
▪ jaki jest stopień dojrzałości

zarządzania cenami w organizacji?
– z jednej strony dojrzałe
organizacje lepiej potrafią wyko-
rzystać potencjał kontrolingu, z
drugiej strony w organizacjach, w
których nie ma w ogóle zarzą-
dzania cenami, aktywny kontroling
może sam zostać głównym opie-
kunem procesów pricingowych

▪ jaki jest podział obowiązków i
struktura organizacyjna? – w jakim
stopniu inne działy, np. sprzedaż,
dysponują kompetencjami anali-
tycznymi, jaki jest zakres obowiąz-
ków komórek sprzedażowych i
marketingowych, czy istnieją dedy-
kowane zespoły do zarządzania
cenami

▪ jaka jest pozycja finansów i
kontrolingu – czy organizacja przy-
zwyczajona jest i oczekuje od
kontrolingu bycia partnerem bizne-
sowym w procesach decyzyjnych i
czy kontroling ma takie ambicje i
zasoby, żeby te ambicje rea-
lizować.

Zaangażowanie kontrolingu w zarzą-

dzanie cenami można podzielić na
kilka kluczowych obszarów, zgodnie ze
schematem zaprezentowanym obok.
Na kolejnych stronach przedstawiono
krótką charakterystykę poszczegól-
nych ról.

PRICING

Wsparcie 
decyzyjne

Przywództwo 
cenowe

Ocena 
efektywności

Dawanie 
wytycznych



Zarządzanie cenami w organizacji

musi się obywać według określonych
zasad. Z punktu widzenia komórek
finansowych istotne są szczególne
wytyczne dotyczące wpływu pricingu
na wyniki finansowe. Kontroling
powinien formułować takie wytyczne
m.in. w celu:
▪ zarządzanie marżą,
▪ ograniczenie samowoli decyzyjnej

działów sprzedaży,
▪ ograniczenia ryzyka oszustw

pracowniczych w procesach usta-
lania cen i ofertowania

▪ minimalizacji ryzyka niespójności w
polityce cenowej, dyskryminacji

PRICING

DAWANIE WYTYCZNYCH
cenowej, działań niezgodnych z
regułami konkurencji, niezgod-
ności cen z regulacjami

▪ zwiększenia efektywności zarzą-
dzania cenami.

Jakiego rodzaju mogą to być
wytyczne? M.in.:
▪ minimalne poziomy marż
▪ zasady udzielania rabatów oraz

działań promocyjnych
▪ procedury ustalania cen (proces,

autoryzacje, zasady)

PRICING

WSPARCIE DECYZYJNE Podstawowe wsparcie kontrolingu w

procesie ustalania cen to dostarczanie
informacji o kosztach, np.:
▪ podziale na koszty stałe i zmienne,
▪ kosztach zasobów, procesów i

działań,
▪ technicznym koszcie wytworzenie,
▪ podziale na koszty bezpośrednie i

pośrednie, podstawowe i ogólne,
▪ kosztach standardowych i rzeczy-

wistych.

Jak jeszcze kontroling może wspierać
proces decyzyjny? Np. poprzez:
▪ pomoc w segmentacji oferty /

klientów,
▪ analizy opłacalności inwestycji w

klienta,
▪ współtworzenie planów sprzeda-

żowych,
▪ pomoc w budowaniu modeli

określania wartości produk-
tów/usług dla klienta.

PRICING

RAPORTOWANIE Jednym z podstawowych zadań

kontrolingu jest raportowanie zarząd-
cze. Część tego raportowania w
naturalny sposób powinno dotyczyć
również aspektów związanych z
zarządzaniem cenami, np. :
▪ marżowość (per produkt, per

klient, per rynek, per kanał
dystrybucji itp.)

PRICING

KONTROLA Co kontroling może kontrolować,

jeżeli chodzi o pricing? Ważne jest,
żeby identyfikować i przeciwdziałać
m.in.:
▪ ignorowaniu wytycznych i polityk

cenowych,
▪ nadmiernym zniżkom i rabatom,
▪ błędom w kalkulacji cen,

nieprawidłowemu wykorzystywa-
niu danych.

Kontrolować można m.in. Poprzez:
▪ analizy cen ofertowych, umownych

oraz przychodów jednostkowych,
▪ analizy marż,
▪ analizy rabatów.

▪ rotacja, wolumeny, stany
magazynowe, wiekowanie zapa-
sów

▪ analizy konkurencji, cen substy-
tutów, prognozami popytu

▪ sezonowość, trendy, zmiany w
czasie

▪ elastyczność cenowa.



Kontroling może również zajmować

się mierzeniem efektywności polityki
cenowej, w tym m.in.:
▪ zmian przychodów,
▪ zmian marży,
▪ analizami efektywności akcji

promocyjnych i rabatowych,
▪ analizami zmiany rentowności

klientów,
▪ analizami efektywności sprzedaw-

ców,
▪ wpływem segmentacji na sprzedaż

i marżowość.

OCENA EFEKTYWNOŚCI
Wśród powszechnie stosowanych,
prostych mierników efektywności
zarządzania cenami wymienić można:
▪ proporcję zmiany ceny do wartości

inflacji
▪ wskaźnik: cena aktualna do ceny z

poprzedniego roku
▪ proporcję ceny rzeczywistej do

ceny zabudżetowanej
▪ wskaźnik: cena do porówny-

walnego indeksu rynkowego
▪ tren ASP (average selling price),

czyli średniej ceny sprzedaży
▪ % przegranych / wygranych ofert /

przetargów

PRICING

ROZWÓJ NARZĘDZI DO 

ZARZĄDZANIA CENAMI
Kontroling, ze względu na zestaw

kompetencji, może wspierać komórki
pricingowe również poprzez pomoc w
opracowywaniu narzędzi do efektyw-
nego zarządzania cenami? Takimi
narzędziami mogą być m.in.:
▪ kalkulatory kosztów
▪ narzędzia do kalkulacji ceny na

podstawie kosztów
▪ kalkulatory marży i progów ren-

towności

▪ zautomatyzowane cenniki
▪ kalkulatory rabatów
▪ dynamiczne analizy wrażliwości

PRICING

PRZYWÓDZTWO CENOWE Liderami pricingu, czyli komórkami

odpowiedzialnymi za całościowe za-
rządzanie cenami w organizacji są
zazwyczaj komórki takie jak sprzedaż
czy marketing. Są jednak sytuacje, w
których to kontroling może przejąć
tzw. przywództwo cenowe, np.:
▪ gdy brak jest zarządzania cenami

w organizacji,

▪ Inne jednostki organizacyjne
(sprzedaż, marketing) nie radzą
sobie kompetencyjnie i organiza-
cyjnie z zarządzaniem cenami,

▪ Jjst silne oczekiwanie od działów
finansowych generowania wartoś-
ci.

PRICING



Co robić w sytuacji 

niedoboru 

specjalistów 

i menadżerów?



Obserwowana obecnie dynamika w biznesie daje powody do optymizmu, ale z 

każdym rokiem zarządzający stają przed wyzwaniem, które nowe nie jest, ale 

ma nową twarz, charakter i wymaga innego traktowania -

zarządzanie kapitałem ludzkim. 

Lata 2018 -2019 charakteryzują się rekordowo dużą ilością firm cierpiących na 

niedobór kadr, kiedy to odnotowano najwyższy od ośmiu lat wskaźnik 45% 

(2010 – 31%1). Perspektywa tempa, w którym żyje dziś biznes i tego jak szybko 

się zmienia, sugeruje, że nastąpi jeszcze większy wzrost zapotrzebowania na 

określony zestaw kompetencji. Jeśli do tego dodamy zbliżający się niż 

demograficzny i coraz wyższą mobilność kadr rysuje nam się wizja zupełnie 

innej kultury zarządzania kompetencjami.

1 Źródło: 2018 Talent shortage survey, Manpower Group



Podejście 4B

Jak zatem, 

realizując 

strategicznie 

uzasadnione 

i niezbędne 

zmiany, zapewnić 

idealnie dobrany 

zestaw 

kompetencji?

Nowe tempo to jedno, a zmiany

dyktowane zaawansowaną technolo-
gią to drugie. Zarządzający z coraz
większym zainteresowaniem, nie tylko
otwierają się na nowoczesne
rozwiązania technologiczne, automa-
tyzując i robotyzując procesy, ale
wręcz je, z coraz to większą odwagą,
wdrażają. Nowe modele biznesowe z
nowoczesnymi rozwiązaniami opera-
cyjnymi wymagają innego zestawu
kompetencji. Już dziś obserwowany
jest wzrost zapotrzebowania na
umiejętności analityczne, myślenia
projektowego, kreatywnego i proce-
sowego podejścia do rozwiązywania
kompleksowych problemów, umie-
jętności zarządzania nowym bytem,
jakim jest zespół mieszany tzw. human
– robot mix oraz zapewnienia ciągłej
gotowości do realizacji nowych
inicjatyw w organizacji. Do tego do-
chodzą „miękkie” kompetencje tech-
niczne, czyli umiejętność wykorzysta-
nia nowych narzędzi informatycznych,
jak również zdolność do zapewnienia
ciągłego doskonalenia zjawisk zacho-
dzących w organizacji (identyfikacja,
opracowanie, wdrożenie).

Inwestowanie w szkolenia 
i rozwój, aby zbudować 

silne zaplecze 
kompetencyjne

Znalezienie kompetencji 
na zewnątrz firmy, jeśli nie 

mogą zostać rozwinięte 
wewnątrz w danym 

okresie czasu

Budowanie relacji z 
zewnętrznymi ekspertami, 

aby uzupełniać 
kompetencje „czasowo”

Rozwijanie talentów i 
zdobywanie nowych  

doświadczeń wewnątrz jak 
również na zewnątrz 

organizacji

Build

Buy

Borrow

Bridge

Źródło: Gekko advisoryNOW na podstawie 2018 Talent shortage survey, Manpower Group



Jak radzą sobie 

firmy stosujące 

pełne

Podejście 4B?

Firma farmaceutyczna  
zastosowała 
„Borrow”

– 6-miesięczne wsparcie eksperta na
stanowisku Kontrolera Finansowego w
procesie zamykania miesiąca, uzgad-
niania kont, raportowania wew-
nętrznego i zewnętrznego oraz kon-
troli procesu kalkulacji podatków jak
również we współpracy z centrum
usług księgowych.

Każda firma, niezależnie od specyfiki

oraz poziomu dojrzałości, realizuje
jakąś zmianę. Mogą to być dodatkowe
inicjatywy czy tez strategiczne pro-
jekty, takie jak wdrożenie nowych
systemów informatycznych, transfor-
macje modelu operacyjnego, które
wymagają nowych umiejętności lub
chwilowego ich zwiększenia w zespo-
le. Samo zarządzenie projektem zmia-
ny i związana z tym potrzeba odpo-
wiedniej komunikacji może być
wyzwaniem dla wielu organizacji i jej
liderów.

Więcej o wykorzystaniu podejścia „Borrow” w rozwiązaniu Gekko advisoryNOW
- expertNOW!

Firma z branży 
wydawniczej  
zastosowała 
„Borrow”

– 3-miesięczne wsparcie eksperta z
zakresu księgowości, rozliczeń z
kontrahentami i spółkami powiąza-
nymi oraz weryfikacji umów, na czas
długotrwałej rekrutacji dla zapew-
nienia ciągłości operacyjnej.

http://advisorynow.pl/media/django-summernote/2018-12-02/91e58177-7582-4961-b93b-2984792ef93c.pdf


Biała lista podatników – czym jest i 

co oznacza w praktyce?

Biała lista to potoczna nazwa prowadzonego przez organy podatkowe

elektronicznego wykazu podatników VAT, w którym od 1 września 2019 r.

przedsiębiorcy mogą weryfikować swoich kontrahentów oraz sprawdzać ich aktualny

status jako podatników VAT, jak również posiadane przez nich rachunki bankowe.

Stanowi w istocie rzeczy połączenie funkcjonujących dotychczas odrębnie wykazów

podatników zarejestrowanych na VAT, wykreślonych z rejestru VAT, przywróconych do

takiego rejestru oraz tych, którym odmówiono rejestracji. Nie wszyscy przedsiębiorcy

znajdą się jednak na liście. Wykaz nie obejmuje bowiem podatników oczekujących na

rejestrację jako podatnik VAT, jak również tych, którzy nigdy nie musieli dokonywać

takiej rejestracji przykładowo dlatego, że z uwagi na niskie obroty korzystają ze

zwolnienia podmiotowego z VAT.



Biała lista dostępna jest w Biuletynie

Informacji Publicznej Ministerstwa
Finansów. W odróżnieniu od
dotychczasowych wykazów zawiera
nie tylko dane aktualne na dzień
weryfikacji, ale również za okres 5
ostatnich lat. Jest aktualizowana
codziennie, a jej niestosowanie wiąże
się z negatywnymi konsekwencjami na
gruncie przepisów podatkowych. Co
zatem oznacza w praktyce?

Niestety sankcje…

Jakkolwiek Biała lista funkcjonuje już
od kilku miesięcy, do końca 2019 r. jej
niestosowanie nie wiązało się z
żadnymi negatywnymi konsekwencja-
mi. Powyższe zmieniło się od 1
stycznia 2020 r., kiedy obowiązywać
zaczęły przepisy nakładające na
nabywców określone sankcje w
przypadku dokonania zapłaty na
rachunek bankowy niezamieszony na
Białej liście. Od stycznia 2020 r. zatem
korzystanie z listy i weryfikowanie
kontrahentów stało się de facto
koniecznością.

A sankcje są dotkliwe. Na przykład,
jeżeli zapłata na rachunek bankowy
niezamieszczony na Białej liście
dotyczyć będzie transakcji, której
stronami są przedsiębiorcy i której
jednorazowa wartość brutto, bez
względu na liczbę wynikających z niej
płatności, przekracza 15.000 zł,
wydatek taki nie będzie mógł zostać
przez nabywcę zaliczony do kosztów
uzyskania przychodów. Sankcja
dotyczy dostaw towarów lub
świadczenia usług potwierdzonych
fakturą wystawioną przez podatnika
zarejestrowane jako podatnik VAT
czynny, a restrykcjami objęte są
również odpisy amortyzacyjne.
Niezależnie od tego, zapłata faktury z
naruszeniem przepisów o Białej liście
będzie skutkować solidarną odpo-
wiedzialnością nabywcy za zobo-
wiązania podatkowe dostawcy w
zakresie VAT (w części przypadającej
na daną dostawę towarów lub
świadczenie usług). Innymi słowy,
przedsiębiorca, który zignoruje
kontrolę rachunku bankowego
swojego dostawcy może odpowiadać
za podatek VAT, którego ten dostawca
nie zapłaci do urzędu skarbowego.

Dodatkowe obowiązki 
administracyjne …

Przepisy dają możliwość uwolnienia
się od tych dolegliwości.

Niejasne jest 

również samo 

pojęcie „transakcji”, 

do której odnoszą 

się przepisy 

sankcyjne i od 

wartości której 

uzależniają nowe 

obowiązki. 

W zakresie podatku VAT wystarczy
zapłacić za fakturę przy wykorzystaniu
tzw. mechanizmu podzielonej
płatności. W zakresie podatku docho-
dowego jednak jedyną metodą na
uniknięcie sankcji w przypadku, gdy
zapłata została jednak dokonana na
rachunek bankowy niewidniejący na
Białej liście jest złożenie zawia-
domienia do urzędu skarbowego o
tym, że zapłata nastąpiła na taki
właśnie rachunek. Przy czym przepisy
przewidują bardzo krótki termin na
dokonanie takiego zgłoszenia –
jedynie 3 dni kalendarzowe od dnia
zlecenia przelewu.

Sporo wątpliwości…

Istnieje również sporo wątpliwości co
do sposobu stosowania samych
przepisów. Część z nich Ministerstwo
Finansów wyjaśniło w wydanych 20
grudnia 2019 r. Objaśnieniach
podatkowych ws. Wykazu Podatników
VAT, część natomiast nadal czeka na
rozwianie. Przykładowo, nie jest jasne
jak postępować w przypadku korekty
zwiększającej, gdy pierwotna wartość
transakcji nie przekroczyła 15.000 zł
brutto (i w związku z tym nie było
obowiązku dokonywania jej zapłaty na
rachunek wskazany na Białej liście), a
późniejsza korekta spowodowała
przekroczenie tej sumy. Pod znakiem
zapytania stoi również możliwość
cofnięcia skutków zapłaty na rachunek
niewskazany w wykazie, w przypadku
gdy zawiadomienie nie zostanie
złożone w terminie. Na ten moment
wydaje się, że w takim przypadku
utrata prawa do uznania wydatku za
koszt podatkowy ma charakter
nieodwracalny i bezpowrotny.

Niejasne jest również samo pojęcie
„transakcji”, do której odnoszą się
przepisy sankcyjne i od wartości której
uzależniają nowe obowiązki. Ustawy
podatkowe nie zawierają bowiem
definicji transakcji, lecz odsyłają do
ustawy Prawo przedsiębiorców, która
również nie definiuje tego pojęcia. Na
pewno transakcja jest pojęciem
szerszym niż płatność, wydaje się
więc, że transakcja może być
interpretowana na równi z umową
(dyskusyjne jest, czy może obejmować
kilka umów, np. przy usługach
realizowanych etapami). To zaś
skutkuje ryzykiem uznania, że
płatności z tytułu usług ciągłych
rozliczanych w okresach
rozliczeniowych (np. najem, stała
obsługa prawna) będą wymagać



.

weryfikacji kontrahenta, gdy ich suma
przekroczy 15.000 zł nawet wtedy,
gdy płatności za poszczególne okresy
nie będą przekraczały limitu.

Wątpliwości dotyczą także potrąceń i
kompensat. W Objaśnieniach po-
datkowych Ministerstwo Finansów
potwierdziło, że Biała lista nie wpływa
na możliwość regulowania należności
w drodze kompensaty, problem
podlega jednak na tym, że
potwierdzenie to dotyczy jedynie
kompensat dwustronnych, nie dotyczy
natomiast powszechnych w grupach
kapitałowych kompensat i potrąceń
wielostronnych.

Weryfikacja kontrahentów, 
dostosowanie procesów, 

umów, itd. …

Wszystko to powoduje, że proces
dostosowania dużych organizacji do
nowych wymogów związanych ze
stosowaniem Białej listy jest
wieloaspektowy i dość złożony.

Zacząć go należy od mapowania
transakcji i strumieni płatności, czyli
odpowiedzi na pytania jak regulujemy
te zobowiązania (przelewem czy w
drodze kompensaty, a jeśli w drodze
kompensaty to czy dwustronnej, czy
wielostronnej) i na jakie rachunki
dokonujemy zapłaty (polskie czy
zagraniczne, rozliczeniowe czy innego
rodzaju – np. wirtualne, depozytowe,
powiernicze, cesyjne, itd., należące do
dostawcy czy do innego podmiotu –
np. firmy faktoringowej, komornika,
itd.).

Kolejnym nieuniknionym krokiem jest
dostosowanie systemów tak aby były
w stanie dokonywać weryfikacji
rachunków bankowych kontrahentów
automatycznie.

Ministerstwo Finansów udostępniło w
tym zakresie interfejs API oraz plik
tekstowy, bez względu na to jednak z
jakiej metody skorzystamy, prace
informatyczne będą niezbędne.

Niezbędne będą również zmiany o
charakterze organizacyjnym związane z
przydzieleniem nowych obowiązków w
zakresie terminowego przesyłania
zawiadomień do urzędu skarbowego.
Trzecim obszarem dotkniętym
koniecznością dostosowania do nowych
wymogów jest obszar prawny, a
konkretnie rzecz ujmując dostosowanie
umów lub wzorów umów z dostawcami
tak aby jak najlepiej zabezpieczyć
interesy nabywcy na wypadek
konieczności zapłaty na rachunek
bankowy niewidniejący na Białej Liście.

Proces 

dostosowania 

dużych organizacji 

do nowych 

wymogów 

związanych ze 

stosowaniem Białej 

listy jest 

wieloaspektowy

i dość złożony.
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