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•  Gwarancje Biznesmax teraz także dla projektów 
proekologicznych 

•  Nowe zasady poboru podatku u źródła objaśnione, ale odroczone

•  Pakiet zmian zgodny z Dyrektywą VAT (tzw. quick fixes)

• Bankowcy dla edukacji

•  Perspektywy złotego



W czerwcu br. realizowany przez Bank Millennium we 
współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pro-
gram gwarancji Biznesmax został rozszerzony o tzw. 
„ścieżkę ekologiczną”. Zmiany w programie gwarancji 
Biznesmax istotnie poszerzyły krąg przedsięwzięć, któ-
re będą mogły być objęte finansowaniem. Daje to fir-
mom z sektora MŚP zaangażowanym w przedsięwzię-
cia proekologiczne szanse na zwiększenie ich potencjału 
innowacyjności.

Program gwarancji Biznesmax został zaplanowany jako wie-
loletnia inicjatywa wspierania przedsiębiorstw w dostępie do 
finansowania rozwoju poprzez gwaran-
cję spłaty kredytów na finansowanie 
innowacyjnych przedsięwzięć udzielaną 
w oparciu o Fundusz Gwarancyjny Pro-
gramu Operacyjnego Inteligentny Roz-
wój (FG POIR). Uzyskanie gwarancji wią-
że się również z możliwością otrzymania 
dopłaty do oprocentowania kredytu 
objętego gwarancją. Dopłata polega na 
refundacji części lub całości zapłaconych 
odsetek.

Program gwarancji Biznesmax umożliwia 
udzielenie gwarancji o łącznej wartości ok. 
2,22 mld zł, które zabezpieczą innowacyj-
nym przedsiębiorcom z sektora MŚP spła-
tę kredytów bankowych w wysokości ok. 
2,78 mld zł. 

W ramach ścieżki ekologicznej gwaran-
cją Biznesmax może być objęty nowy 
kredyt przeznaczony na sfinansowanie 
kosztów kwalifikowalnych własnego lub 
zleconego przez podmiot trzeci (zleca-
jący) projektu inwestycyjnego o charak-
terze innowacji ekologicznej z efektem 
ekologicznym mieszczącym się w co najmniej jednej z poniż-
szych kategorii: 
1. gospodarka obiegu zamkniętego, w tym:

a. zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego w wartościach 
bezwzględnych lub na jednostkę produktu, 

b. technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe 
technologie produkcji, 

c. technologie ograniczające zużycie wody w procesach pro-
dukcyjnych w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę 
produktu lub systemy zamkniętych obiegów wody, 

d. infrastruktura do selektywnej zbiórki odpadów, 
e. instalacje do recyklingu odpadów,

2. elektromobilność: pełen zakres pojazdów z uwzględnieniem jed-
nośladów i komunikacji zbiorowej oraz produkcja komponentów 
typowych dla pojazdów elektrycznych, 

3. odnawialne źródła energii, 
4. magazynowanie energii,
5. instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych, m.in. metali 

nieżelaznych,
6.  technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych, 
7.  technologie służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub 

energii cieplnej w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę 
produktu,

8.  termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych, 
9. inwestycje w kogeneracje,
10.  rozwój sieci ciepłowniczych.

Aby skorzystać ze ścieżki ekologicznej, wraz z wnioskiem o gwaran-
cję Biznesmax wystarczy złożyć w Banku dokument „Plan projektu”, 
w którym znajduje się opis inwestycji finansowanej kredytem z gwa-
rancją oraz wykazanie osiągnięcia efektu ekologicznego, np. poprzez 
wyrażone w wartościach procentowych zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej lub cieplnej, pokrycie zapotrzebowania na energię po-
chodzące ze źródła alternatywnego, redukcję odpadów w procesie 
produkcyjnym. 

Gwarancja Biznesmax jest bezpłatna. Maksymalna kwota gwarancji to 
2,5 mln euro. Przyznawana jest na maksymalnie 20 lat i zabezpiecza 
do 80% wartości kredytu. Beneficjenci gwarancji mogą skorzystać 
z dopłaty do oprocentowania kredytu nawet za okres 3 lat. Wspar-
cie gwarancyjne udzielone przedsiębiorcy stanowi pomoc publiczną 
w formie pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej. 
Zwrot zapłaconych odsetek stanowi pomoc de minimis.

Niezależnie od skali realizowanego przedsięwzięcia proces udzielania 
kredytu z gwarancją Biznesmax jest w całości realizowany w Banku 
Millennium, co jest bardzo wygodne dla Klientów. Wykorzystujemy 
sprawdzone standardy udzielania i obsługi kredytów z gwarancjami 
Banku Gospodarstwa Krajowego, dzięki czemu proces przebiega 
sprawnie.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych infor-
macji dotyczących programu gwarancji Biznesmax Banku Gospo-
darstwa Krajowego. Nasi Doradcy służą Państwu swoją wiedzą, 
doświadczeniem oraz pomocą w przypadku jakichkolwiek wątpli-
wości. Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej  
www.bankmillennium.pl, sekcja „Przedsiębiorstwa”, gdzie znaleźć 
można więcej informacji na temat produktów i usług oferowanych 
przez Bank Millennium.
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GWARANCJE BIZNESMAX TERAZ TAKŻE  
DLA PROJEKTÓW PROEKOLOGICZNYCH 



Żyjemy w czasach technologicznej re-
wolucji. W cyberprzestrzeni zostawia-
my swoje dane osobowe, pobieramy 
dokumenty i pliki, wysyłamy wiado-
mości, korzystamy z mediów społecz-
nościowych. Świadomość bezpieczne-
go użytkowania internetu nie rośnie 
z taką samą szybkością, z jaką się on 
rozwija. Dane udostępnione w nie-
przemyślany sposób mogą posłużyć 
przestępcom do różnego rodzaju 
nadużyć. Próby ich wyłudzenia, różne-
go rodzaju szkodliwe oprogramowa-
nie i zablokowanie komputera w celu 
uzyskania okupu to tylko niektóre 
zagrożenia dla internautów. Żeby być 
bezpiecznym w sieci, trzeba zachować 
czujność.

Ponad 70% Polaków korzystających 
z bankowości internetowej nie zmie-
niło hasła do bankowości internetowej 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a jedno-
cześnie jedynie 13% przyznaje, że pod-
jęło konkretne działania, by zwiększyć 
swój poziom bezpieczeństwa w sieci. 
Te dane z raportu Związku Banków 
Polskich „Cyberbezpieczny Portfel 
2018” to poważny sygnał ostrzegawczy 
nie tylko dla Klientów, ale i instytucji 
finansowych. Dlatego 20 polskich ban-
ków, w tym Bank Millennium, Związek 
Banków Polskich, Warszawski Instytut 
Bankowości i Bankowe Centrum Cy-
berbezpieczeństwa wspierają ogólno-
polską kampanię informacyjną o bez-
pieczeństwie w sieci towarzyszącą 
programowi sektorowemu „Bankowcy 
dla Edukacji”. 

Akcja adresowana jest do zróżni-
cowanej grupy odbiorców: pracow-
ników instytucji finansowych, dzieci 
i młodzieży, studentów oraz seniorów. 
Zaangażowane są w nią ogólnopol-
skie i specjalistyczne media tradycyj-
ne i elektroniczne, takie jak: „Super 
Express”, „Parkiet”, „Dziennik Gazeta 
Prawna”, „Polska” oraz por tale 17 naj-
większych dzienników.

Przewodnikami po meandrach cyber-
przestrzeni są znany dziennikarz Maciej 
Orłoś oraz Grzegorz Halama, artysta 
sceny kabaretowej. Zobaczymy również 
ekspertów i znawców tematu bezpie-
czeństwa w sieci. W pierwszej odsłonie 
kampanii prezentowany jest temat bez-
piecznych zakupów w sieci.  

Kluczowe jest to, aby robić je bezpiecz-
nie. Podstawa to program antywiruso-
wy, sklep internetowy, który posiada 
regulamin, dane kontaktowe, pozytyw-
ne opinie i korzysta z szyfrowanego po-
łączenia, wreszcie konsumencka świa-
domość i czujność, która podpowiada, 
że niewiarygodnie atrakcyjne oferty są 
najczęściej oszustwem.

Minister Finansów wydał projekt objaśnień na temat stosowania nowych przepisów 
dotyczących poboru podatku u źródła (WHT – Withholding Tax) od wypłat powyżej  
2 mln zł. Treść dokumentu dostępna jest pod linkiem: https://www.gov.pl/web/finanse/
konsultacje-podatkowe-w-sprawie-objasnien-do-przepisow-w-zakresie-zasad-poboru
-podatku-u-zrodla. 

Jednocześnie w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie (http://www.
dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1203/1), na mocy którego odroczono obowiązywa-
nie tych przepisów w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 
prawnych do końca 2019 r. Oznacza to, że przy płatnościach na rzecz zagranicz-
nych osób prawnych powyżej 2 mln zł płatnicy nie będą „automatycznie” pobierali 
WHT. 

Niemniej jednak nic się nie zmienia w zakresie obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.  
przepisów dotyczących należytej staranności i stosowania nowej definicji rzeczywi-
stego właściciela, czyli w relacjach z zagranicznymi partnerami biznesowymi trzeba 
pamiętać o nowych obostrzeniach warunkujących stosowanie preferencyjnych za-
sad opodatkowania z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i przepisów 
szczególnych.
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NOWE ZASADY POBORU PODATKU  
U ŹRÓDŁA OBJAŚNIONE, ALE ODROCZONE

PAKIET ZMIAN ZGODNY Z DYREKTYWĄ VAT  
(TZW. QUICK FIXES)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI VAT

Od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać istotne zmiany w dotychczasowych za-
sadach opodatkowania VAT międzynarodowego obrotu towarowego. W założeniach 
nowelizacja ma wyjaśnić obecne wątpliwości interpretacyjne oraz uelastycznić funkcjo-
nujące na rynku modele biznesowe. 

Zmiany opodatkowania transakcji łańcuchowych
Projekt ustawy powiela zasadę wynikającą z nowelizacji Dyrektywy VAT, zgodnie 
z którą w obrocie między podatnikami UE transport ma być przypisany wyłącz-
nie do dostawy dokonanej do podmiotu pośredniczącego. W drodze odstępstwa 
transport ma zostać przypisany do dostawy dokonanej przez podmiot pośredni-
czący, gdy dostawca i pośrednik będą posługiwali się numerem VAT z tego samego 
kraju.

Wprowadzenie nowych warunków dla zastosowania 0% stawki VAT 
przy WDT
Zastosowanie 0% stawki podatku będzie możliwe pod warunkiem podania dostawcy 
towarów przez nabywcę właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla transak-
cji wewnątrzwspólnotowych. Dodatkowo dostawca będzie musiał złożyć prawidłową 
informację podsumowującą VAT-UE. Wymóg ten będzie mógł być w pewnych oko-
licznościach uchylony, jeśli dostawca należycie wyjaśni naczelnikowi w formie pisemnej 
swoje uchybienie.

Magazyn konsygnacyjny (call-off stock)
Obecnie w państwach członkowskich funkcjonują różne zasady w zakresie opo-
datkowania transakcji z wykorzystaniem magazynu konsygnacyjnego (call-off stock). 
Dyrektywa ujednolica stosowane rozwiązania – od 2020 r. w każdym kraju człon-
kowskim będzie możliwość zastosowania uproszczenia dla tego typu transakcji, zbli-
żonego do mechanizmu obecnie funkcjonującego w Polsce, co znacząco poprawi 
pewność prawa. Jedną z ważniejszych zmian wynikających z polskiego projektu 
ustawy jest to, że towary przemieszczane do magazynu będą mogły być przezna-
czone do działalności handlowej (obecnie warunkiem dla zastosowania uprosz-
czenia jest to, aby towary przechowywane w magazynach były przeznaczone do 
działalności produkcyjnej lub usługowej prowadzonej przez nabywcę, z wyłącze-
niem działalności handlowej).

Zmienią się także zasady postępowania z towarami, które pozostają w magazynie  
– po 12 miesiącach ich składowania powstanie obowiązek podatkowy dla podatnika 
podatku od wartości dodanej i rozliczenia przemieszczenia własnych towarów jako 
beztransakcyjnego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Proponowane przepisy wprowadzają nowy rodzaj informacji podsumowującej dla 
podatników dokonujących przemieszczenia towarów do magazynu typu call-off stock, 
w której rejestrowane będzie przemieszczenie towarów.



W pierwszym półroczu 2019 roku złoty był w relacji do euro najlepiej radzącą sobie walu-
tą regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Zakres umocnienia złotego był jednak relatywnie 
niewielki i wyniósł niecały procent, tj. cztery grosze. W tym czasie węgierski forint oraz czeska 
korona zyskały około 0,5%, a rumuński lej stracił 1,5%. Źródłem relatywnie niewielkiej zmien-
ności złotego w pierwszym półroczu były bardziej optymistyczne niż zakładano wyniki polskiej 
gospodarki. Spowolnienie koniunktury nie okazało się tak silne, jak wstępnie sądzono, a osiąga-
ne rezultaty – w tym trzecie najwyższe tempo wzrostu PKB w Unii Europejskiej po pierwszym 
kwartale – były tarczą neutralizującą negatywny wpływ czynników zewnętrznych. Argumentem 
za umocnieniem złotego była ponadto perspektywa stabilnych stóp procentowych w Polsce 
przy oczekiwanym ich spadku w USA i wydłużeniu spodziewanego okresu zerowej stopy pro-
centowej w strefie euro. 

W drugim kwartale najbardziej spektakularne umocnienie złotego obserwowane było w re-
lacji do brytyjskiego funta. Kurs GBP/PLN zniżkował o blisko 6% do poziomu 4,75 na fali 
słabości brytyjskiej waluty w obliczu niepewności towarzyszącej brexitowi. Notowania pozo-
stałych par złotowych, tj. USD/PLN i CHF/PLN, podlegały mniejszym wahaniom. Przejściowo 
złoty zyskiwał do franka blisko 3%, zawracając z tegorocznego maksimum na poziomie 3,85, 
by ostatecznie umocnić się o około 1%. Notowania USD/PLN skupione były natomiast wo-
kół kursu 3,80. 

Możliwe złagodzenie polityki pieniężnej na świecie, które podczas swojej poprzedniej globalnej 
rundy pozytywnie wpływało na wycenę walut regionu Europy Środkowo-Wschodniej, może 
wpłynąć na umocnienie się złotego w drugiej połowie roku. Złoty zyskiwał na wartości wobec 
euro podczas cyklu cięcia stóp procentowych w USA w 2007 roku czy w strefie euro w 2011 
roku oraz każdorazowo przy kolejnych amerykańskich (2009, 2010 i 2012) i europejskich 
(2015 i 2016) edycjach programu skupu aktywów.

Wojna handlowa pomiędzy 
Stanami Zjednoczonymi a Chi-
nami – w ślad za postanowie-
niami ze szczytu G20 – może 
być stopniowo łagodzona. Taki 
scenariusz sprzyjać będzie po-
prawie apetytu na ryzyko, na 
czym skorzystają aktywa emer-
ging markets. Przy takim rozwo-
ju wypadków złoty może po-
zostać liderem zwyżki war tości 
wobec euro spośród walut 
tej części Europy. Zadecydują 
o tym solidne fundamenty pol-
skiej gospodarki, która mimo 
spowolnienia w dalszym ciągu 
pozytywnie mogłaby wyróżniać 
się na europejskim tle. Nie tak 

dawno wskazywałem, iż źródłem spadku war tości polskiej waluty może okazać się wzrost 
ryzyka fiskalnego związanego z realizacją programu „Piątka PiS”. Obecnie – po przedsta-
wieniu Aktualizacji Programu Konwergencji wskazującego na utrzymanie deficytu poniżej 
3% PKB – ryzyko to może ulec ograniczeniu, co może z kolei wspierać scenariusz umoc-
nienia złotego w drugiej połowie roku.

Taki rozwój wypadków może sprzyjać utrzymywaniu się kursu EUR/PLN na koniec roku na 
poziomie 4,20 wobec 4,30 oczekiwanych poprzednio. Ryzykiem dla takiego scenariusza jest 
geopolityka, tj. możliwa eskalacja wojen handlowych oraz groźba niekontrolowanego brexitu. 
Krajowym ryzykiem pozostaje kwestia jesiennych wyborów parlamentarnych oraz możliwość 
wystąpienia dodatkowych napięć fiskalnych.

Mateusz Sutowicz
Analityk

Bank Millennium

P R O G N O Z Y  M A K R O E K O N O M I C Z N E

PERSPEKTYWY  
ZŁOTEGO

Prezentacja handlowa. Niniejsza publikacja nie stanowi porady. Prognozy makroekonomiczne nie stanowią badania inwestycyjnego i nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami 
prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych oraz nie podlegają jakimkolwiek zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych.
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