
wrzesień 2019

i N F O r M ATO r 

B A N K U  M i L L e N N i U M
B a n k owo ś ć  P r z e d s i ę b i o r s t w 

•  Obowiązkowy split payment oraz inne zmiany 
dotyczące rachunku VAT od 1 listopada 2019 r. 

•  Kolejna nowelizacja ustawy o VAT

•  Objaśnienia podatkowe dotyczące iP Box

•  składanie oświadczeń o rezydencji podatkowej za okres  
01.01.2016 r. - 30.04.2017 r.

•  wspólny projekt z HBrP

•  razem na Księżyc

•  Perspektywy złotego

•  wzrost gospodarczy w Polsce słabnie



Niecały rok od wprowadzenia do rozliczeń pomię-
dzy przedsiębiorcami podzielonej płatności (znanej 
również pod angielskim określeniem split payment), 
Ministerstwo Finansów już planuje zmiany w tym 
mechanizmie.

Split payment został wprowadzony 1 lipca ubiegłego roku wraz 
z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw. zgodnie z nią wszystkie banki oraz sKOK-i otworzyły 
rachunek VAT dla każdego przedsiębiorcy będącego posiada-
czem rachunku rozliczeniowego, niezależnie od skali prowa-
dzonej przez niego działalności. 

Jednocześnie banki oraz sKOK-i udo-
stępniły przedsiębiorcom posiadającym 
rachunek VAT nowy rodzaj przelewu 
bankowego – przelew split payment 
(przelew płatności podzielonej / przelew 
VAT). Przelew ten umożliwia korzystanie 
ze środków zgromadzonych na rachunku 
VAT w wysokości kwoty VAT wskazanej 
w płatności. różni się on od przelewu 
standardowego zakresem informacji, tj. 
składając zlecenie, poza kwotą wartości 
brutto faktury, niezbędne jest uzupeł-
nienie informacji o kwocie VAT, numerze 
faktury oraz numerze identyfikacyjnym 
odbiorcy przelewu (w większości przy-
padków jest to numer NiP).

Mechanizm został wprowadzony w for-
mule dobrowolnej, tj. wyłączenie płat-
nik decydował o tym, czy wybierze taki 
rodzaj płatności. Być może ten czynnik 
zadecydował o tym, że tylko niewielka 
część wszystkich przelewów w obrocie 
gospodarczym to przelewy VAT, również 
środki zgromadzone na rachunkach VAT 
nie stanowią istotnych wolumenów.

Choć proces legislacyjny Ustawy z dnia  
19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o po-
datku od towarów i usług oraz niektórych 
innych ustaw zawierającej m.in. zmiany 
dotyczące split payment (tzw. sP ii) jesz-
cze się nie zakończył (sejm uchwalił usta-
wę z 19 lipca 2019 r., teraz została przekazana do senatu), Mini-
sterstwo Finansów deklaruje, że z pewnością nie ulegnie zmianie 
listopadowa data wejścia w życie sP ii, a ewentualne poprawki 
będą miały charakter redakcyjny i nie wpłyną na meritum. 

Jakie zmiany wprowadzi ustawa w rozliczeniach?
w ustawie przewidziano szereg istotnych zmian dotyczących 
aspektów podatkowych, które przedsiębiorcy powinni prze-
analizować. z kolei jeśli chodzi o zmiany dotyczące rachun-
ków bankowych i rozliczeń przez nie realizowanych, to ustawa 
przewiduje rezygnację z mechanizmu odwrotnego obciążenia 
w podatku VAT na rzecz stosowania mechanizmu podzielonej 
płatności i tym samym wprowadzenie obligatoryjnego mecha-
nizmu podzielonej płatności:
a)  dla towarów i usług ujętych w nowym załączniku nr 15 do 

ustawy, czyli towarów i usług, które co do zasady objęte 
są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz dodatko-
wych nowych towarów i usług,  

b)  jeżeli jednocześnie kwota należności przekracza kwotę  
15 tys. zł, czyli kwotę z ustawy – Prawo przedsiębiorców, 
od której występuje obowiązek dokonania płatności prze-
lewem bankowym.

Ponadto katalog obciążeń rachunku VAT zostanie rozszerzony 
o wpłaty (przelewy) na rachunek urzędu skarbowego z tytułu:
• podatku od towarów i usług, w tym podatku od towarów 

i usług z tytułu impor tu towarów, dodatkowego zobowiąza-
nia podatkowego w tym podatku, a także odsetek za zwło-
kę w podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę od 
dodatkowego zobowiązania podatkowego,

•  podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na 
ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku docho-
dowym od osób prawnych oraz odsetek od zaliczek na ten 
podatek,

• podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na 
ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku docho-

dowym od osób fizycznych oraz odsetek od zaliczek na ten 
podatek,

•  podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat 
dziennych, a także odsetek za zwłokę w podatku akcyzo-
wym oraz odsetek od przedpłat podatku akcyzowego,

• należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należ-
ności.

zostanie również zrealizowany postulat wielu przedsiębior-
ców, aby z rachunku VAT można było regulować należności 
z tytułu składek, o których mowa w ar t. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730) oraz należności z tytułu 
składek, o których mowa w ar t. 32 tej ustawy, do poboru któ-
rych zobowiązany jest zakład Ubezpieczeń społecznych.

Bank Millennium przygotowuje odpowiednie zmiany w syste-
mie bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej. 

Mar ta Postek
Depar tament Bankowości Transakcyjnej

Bank Millennium
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Jesienią – w ramach nowego wspólnego 
projektu Harvard Business review Pol-
ska oraz Banku Millennium – odbędzie 
się cykl śniadań biznesowych na temat 
finansowania rozwoju firmy, na które 
zapraszamy właścicieli firm, członków za-
rządu, dyrektorów finansowych i mene-
dżerów odpowiedzialnych za inwestycje.

Podczas spotkań eksperci zaprezen-
tują możliwości finansowania rozwoju 
firmy, jakie daje obecny rynek finanso-
wy i odpowiedzą m.in. na pytania kie-
dy i w jaki sposób firma powinna sko-
rzystać z zewnętrznego finansowania, 
jak wybrać właściwy model i obniżyć 
koszty finansowania inwestycji. 

ze strony Grupy Banku Millennium 
w spotkaniach wezmą udział Tomasz 
Tomasiak, Dyrektor Depar tamentu Fi-
nansowania strukturyzowanego Ban-
ku Millennium, Agnieszka Kozakiewicz, 
Członek zarządu Millennium Leasing 
oraz Marcin Modliborek, Kierujący 
Depar tamentem zarządzania Produk-
tami Millennium Leasing.

spotkania odbędą się:
• 24 września w Katowicach,
• 17 października w Gdańsku, 
• 30 października w Poznaniu.

Harvard Business review Polska jest 
polską edycją najbardziej prestiżowe-
go magazynu o zarządzaniu na świecie, 
dostarczającego wiedzę o najnowszych 
ideach i trendach w biznesie, z którym 
współpracują światowi guru zarządza-
nia, wybitni praktycy oraz profesoro-
wie Harvard Business school. Bank 
Millennium jest także partnerem Klubu 
CFO prowadzonego przez Harvard 
Business review Polska.

Pracownicy Banku Millennium oraz eu-
robanku w ramach akcji charytatywnej 
#OurPeopleTogetherToTheMoon po-
konali wspólnie dystans 384 400 km, 
czyli dokładnie tyle, ile dzieli nas od Księ-
życa. Od maja niestrudzenie dzień po 
dniu biegali, jeździli na rowerze i pływali, 
zbierając kilometry w aż 35 dyscyplinach 
sportowych. w sumie w akcji wzięło 
udział ponad 1250 osób. Każdy kilometr 
zarejestrowany przez uczestnika to zło-
tówka wsparcia przekazana na cele cha-
rytatywne. w sumie 384 400 złotych 
trafi do beneficjentów Fundacji Mam 
Marzenie oraz DKMs, a także do odbior-
ców grantów społecznych przyznanych 
wolontariuszom przez Fundację Banku 
Millennium. 

29 lipca br. Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz niektórych innych ustaw. Cele zmian są następujące: wprowadzenie 
regulacji mających na celu uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz 
podatku akcyzowego, uproszczenie rozliczeń w tych podatkach, a także uporząd-
kowanie, doprecyzowanie i uzupełnienie regulacji w obszarze działalności gospo-
darczej i stosowania przez podatników przepisów podatkowych. Najistotniejsze 
zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług dotyczą: 
1) wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatników 

dokonujących dostaw na odległość niektórych towarów (m.in. preparatów kosme-
tycznych i toaletowych, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, rTV i AGD),  do-
konujących sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych 
i motocykli, świadczących usługi ściągania długów, w tym faktoringu,

2) zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzysta-
nia z takich faktur,

3) zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym, zmodyfikowanym plikiem JPK_VAT  
(w tym zakresie MF ogłosiło konsultacje publiczne – link: https://www.gov.pl/
web/finanse/nowe-struktury-jpkvat---konsultacje-podatkowe), 

4) wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT importu towarów w przypadku 
zawarcia umów między rzecząpospolitą Polską a państwem trzecim dotyczą-
cych budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcin-
ków dróg,

5) wprowadzenia nowej definicji pierwszego zasiedlenia. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r. z wyjątkami.
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Ministerstwo Finansów po cyklu konsultacji publicznych 16 lipca opublikowało 
„Objaśnienia podatkowe dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów 
wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – iP Box”. Objaśnienia dotyczą 
stosowania przepisów przyznających preferencyjne opodatkowanie CiT / PiT w wy-
sokości 5% dla dochodów z kwalifikowanego iP, a zwłaszcza koncentrują się na: 
• uzasadnieniu do przepisów o iP Box, które doprecyzowują ich cel i kontekst,
• wyjaśnieniu głównych wymogów stosowania iP Box, jak m.in. definicja działalno-

ści B+r, kwalifikowane iP czy zasady kalkulacji wskaźnika nexus,
• interakcjach przepisów dotyczących iP Box z innymi przepisami podatkowymi 

przyznającymi preferencje podatkowe (np. ulga na B+r, zwolnienia z CiT w ra-
mach decyzji o wsparciu / zezwolenia strefowego).

zgodnie z zapisami objaśnień ulgę B+r oraz iP Box można stosować naprze-
miennie, ale nie równocześnie w stosunku do jednego (tego samego) dochodu. 
w kontekście kumulacji ze zwolnieniem z CiT dla obliczania stopnia wykorzystania 
pomocy publicznej przedsiębiorca może stosować preferencyjną stawkę podatku 
dochodowego w wysokości 5% od dochodu z kwalifikowanych iP.

Do 16 września banki oraz inne instytucje finansowe (np. domy maklerskie, towa-
rzystwa funduszy inwestycyjnych) będą zobowiązane wysłać do Klientów, którzy 
otworzyli rachunki w okresie 01.01.2016 r. - 30.04.2017 r. pisma z prośbą o zło-
żenie oświadczeń o rezydencji podatkowej w tym okresie. Obowiązek ten wynika 
z Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatko-
wych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 694). 
Niezłożenie oświadczenia o rezydencji podatkowej skutkować będzie uznaniem 
rachunku za „niezidentyfikowany” i koniecznością zaraportowania go przez bank 
lub inną instytucję finansową do szefa Krajowej Admininistracji skarbowej w ter-
minie do końca marca 2020 roku. raportowaniu podlegać będą również rachunki 
Klientów, którzy w złożonym oświadczeniu dokonali zmiany rezydencji podatko-
wej lub podali inną, dotychczas nieznaną. za niezłożenie oświadczenia ustawa nie 
przewiduje obowiązku blokady przez bank rachunku bankowego Klienta ani innych 
sankcji karnych dla posiadacza rachunku (np. grzywien).

OBJAśNieNiA PODATKOwe  
DOTyCząCe iP BOx

sKłADANie OświADCzeń O rezyDeNCJi 
PODATKOweJ zA OKres 01.01.2016 r. - 30.04.2017 r.



zestaw czerwcowych danych z polskiej gospodarki zaskoczył negatywnie. Produkcja prze-
mysłowa spadła o 2,7% w porównaniu z rokiem ubiegłym i był to jej pierwszy spadek od 
kwietnia 2017 r., a jednocześnie najgłębszy od lipca 2016 r. Produkcja budowlano-montażo-
wa obniżyła się w czerwcu o 0,7% r/r po wzroście w maju o 9,6% r/r, natomiast dynamika 
sprzedaży detalicznej wyhamowała do 3,7% r/r w ujęciu realnym z 5,6% r/r w maju. Do 
słabszych wyników polskiej gospodarki w czerwcu przyczyniły się w dużej mierze efekty 
kalendarzowe i mniejsza liczba dni roboczych względem czerwca ubiegłego roku, niemniej 
jednak, eliminując również ich wpływ, widać, że gospodarka traci dynamizm. 

Pogorszenie koniunktury gospodarczej pokazywał już indeks PMi obrazujący nastroje 
w przemyśle przetwórczym. w lipcu obniżył się on do 47,4 pkt z 48,4 pkt, wskazując na 
najgłębsze spowolnienie w sektorze od kwietnia 2013 r. Niski poziom indeksu PMi od-
zwierciedlał słabszy napływ nowych zamówień i spadek bieżącej produkcji oraz zatrudnie-
nia. Ankietowane przedsiębiorstwa już od kilku miesięcy wskazują na szybki spadek nowych 
zamówień ze względu na niższy popyt z rynku krajowego, ale także z zagranicy, w szczegól-
ności z Unii europejskiej, gdzie przemysł znajduje się w fazie silnego spowolnienia. 

według wstępnych danych wzrost gospodarczy w strefie euro nieznacznie obniżył się 
w drugim kwar tale br. do 1,1% r/r z 1,2% r/r w pierwszym kwar tale, tj. do najniższego 
poziomu od niemal 6 lat. Dostępne dane miesięczne sugerują, że aktywność gospodarcza 
w eurolandzie wspierana jest przez sektor usługowy, podczas gdy przemysł pogrążony 
jest w recesji.

w tym kontekście war to odnotować wyraźną rewizję w dół indeksu PMi dla niemiec-
kiego sektora usług, który w lipcu wyniósł 54,5 pkt, najmniej od pół roku. Oznaczało to 
mocną korektę w dół względem pierwszego szacunku, który wynosił 55,4 pkt. Należy 
jednak pamiętać, że pomimo spadku indeks PMi w niemieckich usługach nadal kształtuje 
się powyżej 50 pkt, wskazując na ożywienie w tym sektorze. subindeksy aktywności 
biznesowej, nowych zamówień oraz zatrudnienia także przekraczają barierę neutralności  
50 pkt, choć potwierdzają pogorszenie klimatu na początku drugiego półrocza. 

sektor usługowy w Niemczech pozostaje wsparciem gospodarki, łagodząc skutki recesji 
w przemyśle, czemu sprzyja dobra sytuacja na rynku pracy. słabnący subindeks zatrudnie-
nia w usługach wskazuje jednak, że wpływ ten może być w kolejnych miesiącach słabszy. 
w dużym stopniu nie stanowi to zaskoczenia, gdyż rozkorelowanie pomiędzy dobrymi 
danymi dla usług i mizernym obrazem przemysłu nie może się utrzymywać przez dłuższy 
czas. Oznaczać to może, że drugie półrocze w gospodarce niemieckiej może być gorsze 
niż i tak już słabe pierwsze 6 miesięcy roku. 

Dane dotyczące polskiego indeksu PMi wskazują, że dekoniunktura w światowym prze-
myśle coraz silniej przekłada się na aktywność w krajowym sektorze wytwórczym, choć 
do tej pory dane z gospodarki realnej wskazywały, iż polski przemysł pozostawał odpor-
ny na skutki niższego wzrostu u naszych głównych par tnerów handlowych. Nie można 
jednak wykluczyć, że w kolejnych kwar tałach rozbieżność ta nie będzie już tak znacząca, 
zwłaszcza że przedsiębiorstwa zgłaszają słabszy popyt z rynku wewnętrznego, który do 
tej pory był silnym filarem gospodarki. spowolnienie wzrostu gospodarczego wydaje się 
nieuniknione, choć nie spodziewam się załamania koniunktury. Polskie firmy utrzymują 
bowiem konkurencyjność na rynkach zagranicznych. sprzyja temu struktura towarowa 
polskiego ekspor tu, gdzie relatywnie wysoki udział ma ekspor t dóbr konsumpcyjnych, 
mniej wrażliwych na dekoniunkturę w przemyśle. Dodatkowo widoczna jest zmiana kie-
runków ekspor tu i najsilniej rośnie sprzedaż na rynki europy środkowo-wschodniej, 
gdzie koniunktura pozostaje dobra. Nie bez znaczenia jest też zachowanie złotego, któ-
rego osłabienie w ostatnich tygodniach poprawia konkurencyjność polskich ekspor te-
rów. słabszy wzrost w gospodarce globalnej może zatem osłabić tendencje wzrostowe 
również w Polsce, jednak polska gospodarka powinna radzić sobie lepiej niż większość 
gospodarek Unii europejskiej.

Grzegorz Maliszewski
Główny ekonomista

Bank Millennium
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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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