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•  Premia technologiczna – nadal można po nią sięgnąć

•  Biała lista – zmiany korzystne dla przedsiębiorców

•  Podatek cukrowy i od alkoholi o pojemności do 300 ml 

•  Ponowne raportowanie MDR schematów transgranicznych

•  Bank Millennium najlepszy w finansowaniu handlu

•  Rosnące koszty a inwestycje w automatyzację i robotyzację



Obecnie trwa nabór wniosków do szóstego konkursu 
na dofinansowanie projektów w ramach kredytu na in-
nowacje technologiczne. Dla przedsiębiorcy oznacza to 
możliwość uzyskania wsparcia w postaci bezzwrotnej 
dotacji, tzw. premii technologicznej, w maksymalnej kwo-
cie 6 mln złotych. Ale przede wszystkim jest to szansa na 
wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębior-
stwa dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań służą-
cych do produkcji nowych i ulepszonych towarów i usług.

Szósty nabór wniosków o kredyt na innowacje technologiczne 
realizowany jest w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Ope-
racyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020. Nabór wniosków 
będzie trwać do 23 kwietnia br. do godziny 16.00.

Wnioski należy składać elektronicznie, poprzez Generator 
wniosków o dofinansowanie, który jest dostępny na stronie 
Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Warunkiem uczestnic-
twa w konkursie oraz dokumentem wymaganym przy składaniu 
wniosku jest promesa kredytu na innowacje technologiczne, 
potwierdzająca zdolność kredytową wnioskodawcy do realiza-
cji planowanej inwestycji. Promesę taką może wystawić Bank 
Millennium na mocy podpisanej z BGK umowy o współpracy. 
Warto tu nadmienić, że promesę tego typu może wystawić 
tylko ten bank, który ma podpisaną umowę z BGK. Już następ-
nego dnia po złożeniu wniosku przedsiębiorca ubiegający się 
o kredyt na innowacje technologiczne może rozpocząć prace 
związane z projektem inwestycyjnym. Dlaczego nie wcześniej? 
Ponieważ wydatki poniesione przed złożeniem wniosku nie zo-
staną uwzględnione w rozliczeniu, do którego odnosić się bę-
dzie kwota dotacji. 

Wiemy już kiedy i w jaki sposób wystąpić o dotację, ale po-
zostaje pytanie, kto może z niej skorzystać i jakie projekty 
mogą być realizowane w ramach tego rozwiązania. Kredyt 
na rozwiązanie technologiczne to rozwiązanie przeznaczo-
ne dla firm, które spełniają kryteria mikro-, małego i średnie-
go przedsiębiorstwa (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 
651.2014) oraz prowadzą działalność gospodarczą na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. Jako rozwiązanie z bezzwrotnym 
wsparciem finansowym może być przeznaczony na realizację 
inwestycji technologicznej polegającej na wdrożeniu własnej 
lub zakupionej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie 
wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do 

dotychczas wytwarzanych na rynku krajowym towarów, proce-
sów lub usług. Wdrażana technologia musi mieć postać prawa 
własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników 
badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicz-
nej. Kredyt nie może zostać udzielony na zakup środka trwałe-
go, w którym nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji 
technologicznej została już wdrożona. 

Jak policzyć wysokość wsparcia? Każdy projekt realizowany ze 
współfinansowaniem ze środków unijnych obejmuje katalog 
kosztów kwalifikowalnych czyli tych, które zostaną objęte po-
mocą, oraz kosztów niekwalifikowalnych, które przedsiębiorca 
musi sfinansować z innych źródeł, np. ze środków własnych bądź 
kredytem inwestycyjnym. Kredyt na innowacje technologiczne 
jest kredytem udzielonym przez bank komercyjny, m.in. Bank 
Millennium, a jego wysokość może sięgać aż 75% kosztów kwa-
lifikowalnych projektu. Pozostałe 25% to wkład własny przed-
siębiorcy i - podobnie jak koszty niekwalifikowalne - musi po-
chodzić z innych źródeł niż kredyt na innowacje technologiczne. 

Wysokość bezzwrotnej pomocy zależy od dwóch czynników: 
kosztów kwalifikowalnych projektu technologicznego oraz po-
ziomu wsparcia wynikającego z mapy pomocy regionalnej. Bez-
zwrotne wsparcie może wynieść maksymalnie 6 mln złotych 
i przeznaczone jest na spłatę części kapitału kredytu na inno-
wacje technologiczne. Dotacja może być wypłacona zarówno 
po zakończeniu realizacji projektu, jak również w trakcie jego 
trwania. Przedsiębiorca może ubiegać się o częściową wypłatę 
dotacji, gdy zostanie zrealizowane co najmniej 25% planowa-
nych wydatków kwalifikowalnych.  

Zachęcamy do kontaktu z Doradcą w celu uzyskania szczegóło-
wych informacji na temat promesy kredytowej oraz skorzystania 
z możliwości, jakie oferuje kredyt na innowacje technologicz-
ne. Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej 
www.bankmillennium.pl, sekcja Przedsiębiorstwa, gdzie znaleźć 
można więcej informacji na temat produktów i usług oferowa-
nych przez Bank Millennium.

Agnieszka Kwiatkowska
Departament Marketingu Bankowości Przedsiębiorstw

Zespół Produktów i Procesu Kredytowego
Bank Millennium 
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PREMIA TECHNOLOGICZNA –  
NADAL MOŻNA PO NIĄ SIĘGNĄĆ

Zwiększ skalę biznesu z zagranicą

Obniż koszty  
rozliczeń  

w euro

Promocja „Przelew SEPA za 0 zł” dotyczy Klientów, którzy posiadają lub otworzą w Banku Millennium rachunek na podstawie „Ogólnych warunków otwierania i prowadzenia rachunków 
bankowych dla Klientów Bankowości Przedsiębiorstw w Banku Millennium S.A.” lub „Ogólnych warunków otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw 
i innych podmiotów w Banku Millennium S.A.”, i trwa do 31 grudnia 2020 r. Po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie „Przelew SEPA za 0 zł” uczestnik ma prawo do nagrody 
w postaci braku opłat za wychodzące przelewy SEPA zlecone w systemie bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej oraz za przychodzące przelewy SEPA. Powyższe dokumenty 
są dostępne w placówkach Banku oraz na www.bankmillennium.pl
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Bank Millennium został uznany za naj-
lepszego w Polsce dostawcę rozwiązań 
w zakresie finansowania handlu, zdo-
bywając tytuł „The Best Trade Finance 
Provider in Poland” w konkursie orga-
nizowanym przez międzynarodowy Ma-
gazyn Global Finance.

Tegoroczni zwycięzcy konkursu zostali 
wybrani przez redaktorów magazynu 
Global Finance we współpracy z ana-
litykami branżowymi, eksper tami tech-
nologicznymi i kadrą kierowniczą firm. 
Kryteria wyboru obejmowały wolumen 
transakcji, zasięg działania na świecie, 
poziom obsługi klienta, konkurencyjność 
cenową i innowacyjność stosowanych 
technologii.

– To dla nas niezwykle ważne wyróżnienie. 
Nasze starania docenili niezależni, mię-
dzynarodowi eksperci. Ubiegły rok to dla 
banku okres rosnącej popularności e-gwa-
rancji, czyli gwarancji udzielanych w wersji 
elektronicznej, opatrzonych kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym pracow-
ników Banku Millennium. W 2019 r. już 
co czwarta gwarancja była wystawiona 
w tej formie. Klienci doceniają uproszcze-
nie obiegu dokumentów, skrócenie czasu 
realizacji zleceń, większą transparent-
ność i obniżenie kosztów – mówi Joanna 
Zembalska, kierująca Wydziałem Finan-
sowania Handlu w Banku Millennium.

Rapor t z pełnymi wynikami konkursu 
z całego świata został opublikowany 
w lutowym wydaniu magazynu Global 
Finance.

Wydawany od 1987 roku Magazyn Glo-
bal Finance ma czytelników w 163 kra-
jach. Odbiorcami Global Finance są wyżsi 
urzędnicy korporacyjni i finansowi odpo-
wiedzialni za podejmowanie decyzji inwe-
stycyjnych i strategicznych w międzynaro-
dowych firmach i instytucjach finansowych. 
Global Finance ma siedzibę w Nowym 
Jorku, z biurami w Londynie i Mediolanie. 
Regularnie nagradza najlepsze banki i in-
nych dostawców finansowych.

5 lutego 2020 r. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji przepisów ustaw o CIT i VAT 
w zakresie białej listy. Przewiduje on m.in. wydłużenie do siedmiu dni terminu na 
powiadomienie naczelnika US o wykonaniu przelewu na rachunek spoza białej 
listy oraz zmianę właściwości naczelnika urzędu skarbowego, do którego ma być 
składane zawiadomienie ZAW-NR z właściwego dla sprzedawcy na właściwy dla 
płacącego należność. Doprecyzowano również, że zawiadomienie należy złożyć 
tylko przy pierwszej płatności na dany rachunek spoza białej listy.

Dodatkowo, zgodnie z projektem, uprzywilejowane zostaną przelewy dokonane me-
todą  podzielonej płatności – tutaj w ogóle nie trzeba będzie martwić się, czy rachu-
nek kontrahenta znajduje się w wykazie podatników VAT, czy też nie. Split payment 
będzie bowiem niwelował sankcje z tytułu płatności na rachunek spoza białej listy.

Sankcji nie będzie również w przypadku płatności na rachunki cesyjne i gospodarki 
własnej, jeśli bank / SKOK poinformuje przedsiębiorcę, że na taki właśnie rachunek 
ma być dokonana zapłata.

Nowe przepisy co do zasady miałyby zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.

4 lutego 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładający wprowadzenie 
opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o pojemności do 300 ml oraz od 
słodzonych napojów. 

W przypadku alkoholu opłata wyniesie 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprze-
dawanego w opakowaniu o pojemności do 300 ml. Będzie ona pobierana w momencie 
sprzedaży do sklepu, czyli przez producentów lub hurtowników.

Natomiast opłata od napojów słodzonych będzie dzieliła się na cześć stałą (50 gr za litr 
napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej) i zmienną (5 gr za każdy gram cukru 
powyżej 5 g / 100ml – w przeliczeniu na litr napoju). Dodatkowo w przypadku napojów, 
które w swoim składzie zawierają dodatek kofeiny lub tauryny, pobierana będzie opata 
w wysokości 10 gr w przeliczeniu na litr produktu. W przypadku dodatku kilku substancji 
łącznie, np. cukru, substancji słodzących i kofeiny, opłaty będą się sumowały, przy czym 
maksymalna wartość opłaty będzie wynosić 1,2 zł w przeliczeniu na litr napoju. Opłacie 
nie będą podlegały m.in. napoje będące wyrobami medycznymi, suplementami diety czy 
żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego.

Nowe opłaty mają zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.

Celem projektu ustawy jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego 
promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji przepisów o schematach podatkowych, który ma 
na celu dostosowanie przepisów krajowych do wymogów dyrektywy Rady UE w za-
kresie MDR. Projekt nakłada na promotorów, korzystających oraz wspomagających 
obowiązek retrospektywnego rapor towania schematów podatkowych transgranicz-
nych (tj. za okres od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 31 marca 2020 r.). Ponowne 
rapor towanie tych schematów ma być dokonane przy wykorzystaniu schemy unijnej, 
co ma ułatwić Krajowej Administracji Skarbowej wykonywanie obowiązków wynika-
jących z ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Projekt przewiduje nadawanie tym schematom nowych numerów NSP, które będą 
zgodne z wzorcem przyjętym przez Komisję Europejską. W konsekwencji dotychcza-
sowe numery NSP staną się nieważne z mocy prawa.

BIAŁA LISTA – ZMIANY KORZYSTNE  
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PODATEK CUKROWY I OD ALKOHOLI 
O POJEMNOŚCI DO 300 ML

PONOWNE RAPORTOWANIE MDR SCHEMATÓW 
TRANSGRANICZNYCH

BANK MILLENNIUM NAJLEPSZY 
W FINANSOWANIU HANDLU



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

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.

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 31 31 31

ROSNĄCE KOSZTY A INWESTYCJE 
W AUTOMATYZACJĘ I ROBOTYZACJĘ

Wzrost gospodarczy w Polsce  
(% r/r) 

Źródło: Macrobond
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Inflacja w Polsce
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Dynamika wynagrodzeń 
w gospodarce narodowej (% r/r)
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Rok 2019 był okresem wzrostu inf lacji, która mierzona wskaźnikiem CPI wyniosła 
średniorocznie 2,3% wobec 1,6% w 2018 r., osiągając poziom najwyższy od siedmiu 
lat. Od czerwca ubiegłego roku inf lacja przekracza cel inf lacyjny NBP, a w grudniu, 
rosnąc do 3,4% r/r, zbliżyła się do górnej granicy odchyleń inf lacji od celu. Zgodnie 
z oczekiwaniami początek nowego roku przyniósł nasilenie presji inf lacyjnej. Według 
wstępnego szacunku GUS w styczniu 2020 r. inf lacja CPI przyspieszyła do 4,4% r/r, 
osiągając poziom najwyższy od grudnia 2011 r. 

Na przyspieszenie inflacji wpływają czynniki zarówno popytowe, jak i podażowe. Po stro-
nie podażowej inflację podbijały przede wszystkim ceny żywności, które w skali roku 
wzrosły o średnio 4,9%, a w sierpniu ub. roku ich dynamika wynosiła aż 7,2% r/r. Nieko-
rzystne czynniki pogodowe windowały ceny warzyw, zaś rozprzestrzenianie się choroby 
ASF oraz wzmożony popyt z zagranicy przekładały się na zwyżki cen wieprzowiny. 

W ostatnich miesiącach minionego roku wpływ czynników podażowych stopniowo 
wygasał, m.in. ze względu na spadek cen paliw, natomiast rosła stopniowo waga kom-
ponentu bazowego, co odzwierciedla nasilającą się presję inf lacyjną ze strony popytu. 
Wzrost gospodarczy przekraczający tempo wzrostu produktu potencjalnego, rosnące 
koszty pracy oraz pogarszające się wyniki f inansowe f irm przekładały się na wzrost 
inf lacji bazowej. Wskaźnik CPI po wyłączeniu cen żywności i energii mógł wynieść 
w grudniu nawet 3,2% r/r, najwyżej od kwietnia 2002 r., natomiast w całym roku 
ukształtował się na poziomie 2,0%, najwyżej od 2012 r. Szczególnie dynamicznie rosły 
ceny usług, podczas gdy inf lacja cen towarów była niższa, czemu sprzyjała wysoka kon-
kurencja na rynku dóbr podlegających wymianie handlowej oraz niska inf lacja u głów-
nych par tnerów handlowych. 

W tym roku dodatkowym źródłem inf lacji są rosnące ceny energii oraz podwyżki 
podatków pośrednich napędzające wzrost cen wyrobów alkoholowych i tytoniowych. 
Można się spodziewać, że również przyspieszające inf lację wyzwania, z którymi pol-
skie f irmy zmagały się już w roku ubiegłym, w roku 2020 ulegną intensyf ikacji, m.in. 
ze względu na wzrost płacy minimalnej, który zwiększa koszty osobowe, szczególnie 
w f irmach usługowych. Co prawda f irmy coraz śmielej przerzucają wyższe koszty pro-
dukcji na konsumentów, jednak ze względu na wysoki stopień konkurencji nie wszyst-
kie przedsiębiorstwa mają takie możliwości.

W takich uwarunkowaniach można by oczekiwać, że f irmy zwiększą swoją pro-
duktywność poprzez inwestycje w automatyzację i robotyzację. Uzyskana w ten  
sposób poprawa wydajności przynajmniej częściowo zneutralizowałaby skutki rosną-
cych kosztów produkcji, a w szczególności kosztów pracy. Tego rodzaju inwestycje  
zyskują na znaczeniu szczególnie w warunkach utrudnionego dostępu do pracow-
ników, a jednocześnie rekordowo niskich stóp procentowych. Tymczasem inwesty-
cje f irm prywatnych w majątek trwały, szczególnie w maszyny i urządzenia, rosną 
w umiarkowanym tempie. Szczególnie ostrożne w zakresie inwestycji są małe i średnie 
f irmy krajowe. Niewielki zakres inwestycji widać na przykładzie danych dotyczących 
robotyzacji, z których wynika, że pod względem liczby robotów jesteśmy w tyle nie 
tylko za liderami światowymi, ale także za innymi krajami z naszego regionu (Czechy 
i Węgry). To mało optymistyczny obraz, który może stanowić czynnik ograniczający 
wzrost polskiej gospodarki w dłuższym okresie. Jeśli zatem f irma chce się rozwijać 
i pozostać konkurencyjna, może nie mieć odwrotu od inwestycji w automatyzację 
i robotyzację. Co prawda niepewność co do perspektyw gospodarki globalnej może 
zniechęcać do inwestycji, jednak oczekiwane dalsze wzrosty kosztów produkcji, a 
zwłaszcza kosztów pracy, mogą stanowić główną przesłankę do poszukiwania wyższej 
wydajności i produktywności, a automatyzacja i robotyzacja może być na to dobrym 
sposobem. 

Grzegorz Maliszewski
Główny Ekonomista 

Bank Millennium


