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Millennium TFI, w ramach współpracy z firmą informa-
tyczną Comarch, oferuje pracodawcom kompleksowe 
wsparcie oraz automatyczną obsługę procesów zwią-
zanych z wdrożeniem i prowadzeniem Pracowniczych 
Planów Kapitałowych (PPK). Dzięki dedykowanej aplika-
cji Comarch PPK firmy mają teraz możliwość szybkiej 
i pełnej integracji swojego środowiska informatycznego 
z systemem do obsługi PPK w Millennium TFI.

1 stycznia 2020 r. rozpocznie się drugi etap wdrażania programu 
PPK wśród pracodawców. Obejmie on firmy zatrudniające od 50 
do 249 pracowników, a od 1 lipca także firmy zatrudniające co 
najmniej 20 osób. Pozostałe przedsiębiorstwa oraz instytucje pań-
stwowe dołączą do systemu 1 stycznia 2021 r.

Elementem niezbędnym do prawidłowej obsługi Pracowniczych 
Planów Kapitałowych jest rozwiązanie informatyczne, które zapew-
ni bezpieczeństwo danych oraz zminimalizuje obciążenia praco-
dawcy przy zarządzaniu programem. Millennium TFI, dzięki podjęciu 
współpracy z Comarch, zintegrowało swój system informatyczny 
z aplikacją do obsługi programu oszczędnościowego - Comarch 
PPK. Aplikacja Comarch PPK to system ściśle zintegrowany z mo-
dułami kadrowo-płacowymi Comarch, ale również współpracują-
cy z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów. Dzięki 
integracji rozwiązania technologiczne stosowane zarówno u pra-
codawcy, jak i w instytucji finansowej będą w pełni dostosowane 
do automatyzacji zadań wynikających z obowiązku przekazywania 
danych w ramach PPK. 

Zawarcie umowy o zarządzanie, deklaracje pracowników czy też 
wysokość składek będą automatycznie przekazywane z opro-

gramowania kadrowo-płacowego przedsiębiorstwa do systemu 
informatycznego TFI poprzez bezplikową wymianę danych, bez 
konieczności ręcznego generowania plików. Dodatkowo aplikacja 
Comarch PPK zweryfikuje poprawność tych danych przed ich wy-
słaniem do TFI. Wszystko to pozwoli pracodawcom współpracują-
cym z Millennium TFI na wygodniejszą, szybszą oraz bezpieczniejszą 
komunikację w zakresie obsługi PPK.

Oferta Millennium TFI w ramach PPK wyróżnia się dodatkowo jedny-
mi z najniższych na rynku opłat za zarządzanie subfunduszami zdefinio-
wanej daty. Do końca 2020 roku opłata wynosi 0%, w dalszym okresie 
opłaty te będą na niskim poziomie – od 0,25 do 0,45% w zależności 
od cyklu życia funduszu, profilu ryzyka i czasu jego trwania. Towarzy-
stwo nie będzie pobierać opłaty zmiennej za osiągnięty wynik. W ze-
stawieniu Polskiego Funduszu Rozwoju Millennium TFI oferuje drugi 
najniższy na rynku średni poziom opłat. (https://www.mojeppk.pl/pliki/
repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/Zestawienie_sred-
nich_oplat_za_zarzadzanie_25092019.pdf)

We wszelkich kwestiach dotyczących oferty Millennium TFI, pro-
cesu wdrożenia i wsparcia zachęcamy do kontaktu z dedykowaną 
infolinią pod nr 22 598 39 79 lub kontaktu z Państwa Doradcą.

Zachęcamy też do odwiedzenia stron Millennium TFI poświęco-
nych ofercie PPK:
https://www.millenniumtfi.pl/ppk.html
https://www.linkedin.com/company/millennium--tfi-s-a/viiewAsMember-
true 

Zapraszamy do współpracy!
Millennium TFI S.A. 

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r., aby uniknąć kon-
sekwencji podatkowych, są Państwo obligatoryjnie zobo-
wiązani do sprawdzania, czy rachunek kontrahenta, na 
który przelewane są należności za transakcje o wartości 
powyżej 15 tys. zł (lub jej równowartości w przypadku 
transakcji w walutach obcych), znajduje się na tzw. Białej 
Liście Podatników VAT Ministerstwa Finansów. 

Pomimo faktu, że ustawa nie nakłada na banki obowiązku dostarcze-
nia narzędzi do weryfikacji kontrahentów, Bank Millennium postano-
wił ułatwić proces sprawdzenia kontrahentów poprzez umieszczenie 
w systemie bankowości elektronicznej Millenet odpowiedniego narzę-
dzia. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność przełączania się na strony 
Ministerstwa Finansów i przeszukiwania zamieszczonej tam listy.

W nowej funkcjonalności Millenet weryfikacja, czy numer rachunku na 
który zlecamy przelew znajduje się na Białej Liście odbywa się bezpośred-
nio na formatce przelewu podczas wprowadzania danych odbiorcy. Po-
zwala to już na tym etapie podjąć decyzję, czy zlecać przelew, czy w razie 
negatywnej weryfikacji rachunku odbiorcy, zrezygnować z operacji. Ponie-
waż nie zawsze przelewy są przygotowywane i wysyłane w tym samym 
dniu, oprócz sprawdzenia odbiorcy podczas sporządzania przelewu po-
wtórna weryfikacja nastąpuje także w momencie wysyłki. 

Jeśli wynik sprawdzenia jest negatywny oraz transakcja przekracza 
15 tys. zł., Millenet zaproponuje pobranie zawiadomienia dla Urzę-
du Skarbowego zawierającego informacje o wykonanym przelewie, 
które musi zostać przekazane do Urzędu Skarbowego w celu unik-
nięcia konsekwencji podatkowych.

Domyślnie sprawdzenie odbywa się każdorazowo na życzenie 
Klienta, jednak możliwe jest włączenie tej opcji na stałe w konfigu-
racji systemu. W przypadku konieczności udokumentowania faktu 
sprawdzenia rachunku odbiorcy podczas zlecania przelewu istnieje 
możliwość pobrania potwierdzenia wysłania przelewu uzupełnio-
nego o wynik sprawdzenia, zawierający datę i sygnaturę pliku Mini-
sterstwa Finansów, w którym nastąpiło sprawdzenie.

Podczas weryfikacji Białej Listy Bank korzysta z bazy kont udostęp-
nionej przez Ministerstwo Finansów, baza udostępniona przez MF 
w postaci pliku płaskiego wymaga podania pary NIP + Rachunek, 
żeby sprawdzenie było możliwe. W związku z tym formatki prze-
lewów krajowego i zagranicznego uzupełnione zostały o pole NIP 
odbiorcy. Informacja o wyniku sprawdzenia Białej Listy pojawiła się 
też w opcji Zarządzania zleceniami. Patrząc na listę przelewów od 
razu zobaczą Państwo, które z nich były sprawdzane i z jakim wyni-
kiem, a zaawansowane filtry umożliwią np. wyszukanie przelewów 
wymagających zawiadomienia Urzędu Skarbowego. 

W dalszej kolejności planowane jest dodanie możliwości sprawdza-
nia Białej Listy podczas importu plików z przelewami. Po zaimporto-
waniu zaprezentowana zostanie statystyka przelewów znajdujących 
się w pliku informująca o ilości rachunków zweryfikowanych pozy-
tywnie lub negatywnie. Możliwe będzie pobranie listy przelewów 
wymagających zawiadomienia Urzędu Skarbowego.

Paweł Idzikowski 
Departament Bankowości Elektronicznej

Bank Millennium
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Jak rozwijać polski biznes i zachęcać 
przedsiębiorców do nowych inwesty-
cji – zastanawiali się uczestnicy debaty 
„Długoterminowa perspektywa decy-
zyjna finansowania przedsiębiorstw” 
podczas drugiej edycji 365 Timing 
Economic Congress, odbywającego się 
w dniach 21–22 listopada 2019 r. we 
Wrocławiu.

W dyskusji, która pierwszego dnia 
kongresu skupiała się wokół trendów 
społeczno-gospodarczych i związanych 
z nimi wyzwań dla menedżerów i polity-
ków, wziął udział Grzegorz Maliszewski, 
główny ekonomista Banku Millennium. 

Podkreślał, że polscy przedsiębiorcy 
oraz rząd powinni przygotować się 
do wolniejszego niż dotychczas tempa 
wzrostu gospodarczego w Polsce. Je-
żeli wzrost gospodarczy będzie spowal-
niał, możemy spodziewać się utrzymania 
rekordowo niskich stóp procentowych 
w naszym kraju – powiedział Grzegorz 
Maliszewski.

Uczestnicy debaty zgodnie wskazywali, 
że niskie stopy procentowe w Polsce 
wcale nie zachęciły przedsiębiorców do 
wzmożonych inwestycji w rozwój. Od 
dawna dominuje wśród nich ostrożność, 
a nawet strach o przyszłość gospodarki.
– Część firm w ogóle nie jest zaintereso-
wana tym, by ich biznes rósł. Oczekują ra-
czej stabilności i utrzymania tego, co jest –  
-[ocenił Grzegorz Maliszewski.

Główny ekonomista Banku Millennium 
podczas wystąpienia na otwarcie kon-
gresu wskazał również, że dużą barierą 
w rozwoju polskich przedsiębiorstw – 
nawet w okresie spowolnienia wzrostu 
gospodarczego – pozostanie niedobór 
pracowników. Zwrócił też uwagę na 
stojące przed przedsiębiorcami wy-
zwania związane ze zmianami demo-
graficznymi, znacznym przyspieszeniem 
postępu technologicznego oraz rosnącą 
presją płacową. 

365 Timing Economic Congress już 
po raz drugi został zorganizowany we 
Wrocławiu przez wrocławski Uniwer-
sytet Ekonomiczny oraz Dolnośląski 
Fundusz Rozwoju. Uczestniczyło w nim 
kilkuset przedsiębiorców, samorządow-
ców, ludzi nauki, przedstawicieli biznesu 
i mediów.

W związku z oczekiwaniem na ostateczne rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE 
sporu Polski i Komisji Europejskiej w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej, Rada Mi-
nistrów zdecydowała o zawieszeniu tego podatku do końca czerwca 2020 r. Dla podatni-
ków oznacza to brak nowego obowiązku składania deklaracji podatkowych o wysokości 
podatku oraz obliczania i wpłacania podatku z tego tytułu.

Jeżeli ostatecznie Polska wygra spór z Komisją europejską, to podatnicy – sprzedawcy 
detaliczni dokonujący sprzedaży towarów na rzecz konsumentów (w lokalu oraz poza lo-
kalem przedsiębiorstwa) – będą obowiązani płacić ten podatek w przypadku osiągnięcia 
przychodu ponad 17 mln zł. Sprzedaż przez internet nie będzie opodatkowana. 

Obowiązywać będą dwie stawki podatkowe: 0,8 proc. od nadwyżki przychodu powyżej 
17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie oraz 1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży 
ponad 170 mln zł miesięcznie. Podatek nie obejmie takich towarów jak: refundowane leki, 
energia elektryczna, ciepło systemowe, gaz ziemny, gaz w butlach oraz paliwa stałe (wę-
giel, koks). Podatek od sprzedaży detalicznej stanowić będzie koszt uzyskania przychodów 
w podatkach dochodowych.

F L A S H

Dnia 18 października 2019 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Fi-
nansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i 
usług. Efektem rozporządzenia jest nowa struktura JPK_VAT w dwóch wariantach:
• JPK_VAT7M dla podatników rozliczających się miesięcznie,
• JPK_VAT7K dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Nowe struktury zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. dla dużych przedsiębiorców, 
którzy są podatnikami VAT, a od 1 lipca 2020 r. dla pozostałych podatników VAT.

Nowy JPK_VAT składać się będzie z dwóch części – ewidencyjnej i deklaracyjnej, co oznacza, 
że znajdziemy w nim informacje do tej pory składane przez podatników w deklaracjach 
VAT-7. Dzięki temu nie trzeba będzie składać dwóch dokumentów – deklaracji VAT oraz 
plików JPK – będzie bowiem funkcjonował jeden kompleksowy plik, wysyłany w takim samym 
terminie, jak obecnie składane deklaracje. Nowe pliki JPK zostały udostępnione roboczo 
na stronach Krajowej Administracji Skarbowej: https://www.goi.pl/web/finanse (pod linkiem: 
https://www.goi.pl/web/kas/struktury-jpk), w celu umożliwienia podatnikom dostosowania 
systemów informatycznych do wymagań, które zaczną obowiązywać w 2020 r. Zakres danych, 
które trzeba będzie gromadzić do poprawnego wypełnienia nowego JPK_VAT, będzie szerszy niż 
obecnie potrzebny do sporządzenia deklaracji VAT-7 oraz pliku JPK_VAT.

Wymaga zaznaczenia, że od 1 kwietnia 2020 r. za nierzetelne wypełnianie JPK_VAT grozić 
będzie kara w wysokości 500 zł za każdy błąd stwierdzony przez organ podatkowy (kara 
będzie nakładana po uprzednim wezwaniu podatnika do korekty).

W Ministerstwie Finansów przeprowadzano webinaria adresowane do przedsiębiorców na 
temat wykazu podatników VAT i mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Webinaria można 
obejrzeć na kanale Ministerstwa Finansów na YouTube (linki są dostępne na stronach Portalu 
Podatkowego: www.podatki.goi.pl/wyjasnienia/webinaria-nt-wykazu-podatnikow-iat-i-mpp/). 

Eksperci Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej oraz partnerzy społeczni kampanii 
„Bezpieczna transakcja” wyjaśniali wątpliwości dotyczące korzystania z wykazu podatników VAT i MPP 
przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Webinaria są efektem kampanii „Bezpieczna transakcja” 
skierowanej do przedsiębiorców i dotyczącej bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Kampania ma 
wyjaśniać mechanizmy wyłudzeń w VAT i zwiększać świadomość przedsiębiorców na temat tego, jak 
chronić się przed nieświadomym wciągnięciem w karuzelę podatkową. 

PODATEK OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 
ZAWIESZONY DO 1 LIPCA 2020 R.

NOWA STRUKTURA JPK_VAT  
Z DEKLARACJĄ VAT-7

WEBINARIUM W SPRAWIE BIAŁEJ LISTY  
I SPLIT PAYMENT

s t y c z e ń  2 0 2 0

BANK MILLENNIUM  
NA 365 TIMING  
ECONOMIC CONGRESS  



Grudzień to doskonała okazja do podsumowania wydarzeń gospodarczych mijającego roku, 
a także określenia oczekiwań na nadchodzące miesiące. W kontekście sytuacji makroekonomicz-
nej Polski dokonanie tej oceny jest tym bardziej satysfakcjonujące, że krajowa gospodarka rosła 
w korzystnym tempie, pozytywnie wyróżniając się na tle innych krajów Unii Europejskiej. 

W pierwszej połowie roku wzrost gospodarczy przekroczył 4,5% r/r, w największym stopniu 
będąc napędzanym konsumpcją gospodarstw domowych. Wspierała ją korzystna sytuacja do-
chodowa gospodarstw domowych związana z płacami rosnącymi w tempie zbliżonym do 7,0% 
r/r, a także z transferami społecznymi. Skłonności gospodarstw do konsumpcji sprzyjała histo-
rycznie niska stopa bezrobocia przekładająca się na rekordowo dobre nastoje konsumenckie. 
Wsparciem aktywności gospodarczej były ponadto nakłady inwestycyjne oraz saldo obrotów 
handlowych z zagranicą. Była to pozytywna niespodzianka, zważywszy na silne spowolnienie 
aktywności gospodarczej i wymiany handlowej na świecie, w szczególności recesji w przemyśle 
Niemiec i strefy euro. Wzrost gospodarczy przewyższający wieloletnią średnią wzmacniał presję 
popytową, która – obok rosnących kosztów pracy i mocnego wzrostu cen żywności – wsparła 
mocny wzrost inflacji konsumenckiej z 0,7% r/r w styczniu do 2,9% r/r w sierpniu. Trzeci kwar-
tał przyniósł nieco mocniejsze hamowanie polskiej gospodarki, kiedy dynamika PKB obniżyła 
się do 3,9% r/r. Głównym winowajcą spowolnienia okazał się popyt krajowy. W szczególności 
negatywną niespodzianką był wyraźnie wolniejszy niż w pierwszych dwóch kwartałach 2019 r. 
wzrost nakładów inwestycyjnych. Dostępne informacje wskazują, że w ostatnim kwartale tego 
roku aktywność gospodarcza będzie zbliżona do odnotowanej w trzecim kwartale. 

W 2020 r. wzrost gospodarczy będzie nadal spowalniał. Filarem aktywności w krajowej gospo-
darce pozostanie konsumpcja gospodarstw domowych, aczkolwiek jej dynamika będzie się stop-
niowo obniżać, pomimo nadal dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy. Wzrost płac nie powi-
nien bowiem istotnie odbiegać od szacunków z drugiej połowy tego roku (ok. 7% r/r) wsparty 
zapowiadaną przez rząd znaczącą podwyżką od stycznia br. płacy minimalnej i stopą bezrobocia 
zbliżoną do historycznie dobrych danych z 2019 r. Stymulujący efekt dla dochodów gospodarstw 
domowych będą dawały także działania w ramach polityki fiskalnej, szczególnie obniżka podatku 
PIT oraz rozszerzony również na pierwsze dziecko program 500 plus. Zwiększenie transferów 
społecznych nie powinno jednak mieć tak pozytywnych efektów jak w latach poprzednich, gdyż 
ich beneficjentami są gospodarstwa domowe o relatywnie lepszej sytuacji dochodowej i tym 
samym o większej skłonności do oszczędzania. Mniej optymistycznie przedstawiają się natomiast 
oczekiwania dla inwestycji. Dalej wygasać będą inwestycje publiczne, które napędzane były przez 
absorbcję środków z budżetu Unii Europejskiej. Pomimo korzystnych warunków finansowych 
związanych z niskimi stopami procentowymi perspektywy na 2020 r. dla inwestycji sektora pry-
watnego również nie są optymistyczne – utrzymują się problemy z pozyskaniem pracowników 
oraz presja na automatyzację pracy. Nie należy spodziewać się także mocnego wsparcia ze strony 
eksportu, gdyż prognozy aktywności gospodarczej u najważniejszych partnerów handlowych Pol-
ski nie przedstawiają się w różowych barwach. 

Pomimo spodziewanego dalszego osłabienia w 2020 r. presji popytowej inflacja CPI w 2020 r.  
będzie wyższa niż w kończącym się roku i już w pierwszym kwartale 2020 r. dynamika cen 
konsumenta może zbliżyć się do 3,5% r/r, tj. górnego ograniczenia przedziału dopuszczalnych 
odchyleń od celu inflacyjnego. Głównymi czynnikami napędzającymi inflację będą rosnące kosz-
ty pracy, odmrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz mocny wzrost 
kosztów wywozu śmieci. W nieco dłuższym horyzoncie inflacja powinna nieco się obniżyć, 
w całym roku będzie jednak wyraźnie wyższa niż w 2019 r. 

Podsumowując, 2020 r. nie będzie okresem aż tak dynamicznego jak w latach 2017–2019 wzrostu 
gospodarczego, który spowolni do ok. 3,0%, pozostając jednocześnie, co warto podkreślić, na po-
ziomie pozytywnie wyróżniającym Polskę na tle głównych partnerów handlowych. Średnioroczna 
inflacja CPI wzrośnie natomiast do ok 3,2% r/r, co byłoby najwyższą wartością od 2012 r., jednak 
bez wpływu na zmianę scenariusza stabilnych stóp procentowych w 2020 r. 

Andrzej Kamiński
Biuro Analiz Makroekonomicznych

Bank Millennium

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

CZAS MAKROEKONOMICZNYCH 
PODSUMOWAŃ

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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Dekompozycja wzrostu PKB (pkt proc.)

Źródło: Macrobond
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Wzrost inwestycji (% r/r)

Źródło: Macrobond, Ministerstwo Finansów
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Inflacja CPI i bazowa (% r/r)

Źródło: Macrobond
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