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•  Platforma transakcyjna Millennium Forex Trader w nowej 
odsłonie

•  Przedłużone terminy dla płatników PIT

•   Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r. 

•   Kolejne przedłużenie terminów na przekazywanie informacji i zawiadomień MDR

•  Ponowne raportowanie schematów podatkowych transgranicznych

•  Porozumienie między Millennium Leasing i ARP Leasing

•  Polska gospodarka budzi się do życia



Z przyjemnością informujemy, że od 3 sierpnia br. Klientom Ban-
kowości Przedsiębiorstw korzystającym z platformy transakcyj-
nej Millennium Forex Trader udostępniona została nowa wersja 
tego systemu.

Nowa wersja Millennium Forex Trader powstała w odpowiedzi 
na oczekiwania i potrzeby Klientów zgłaszane w corocznych ba-
daniach jakości. W efekcie oddajemy do dyspozycji platformę 
transakcyjną opartą na tym samym niezawodnym silniku trans-
akcyjnym, posiadającą jednocześnie przejrzysty i intuicyjny inter-
fejs, zbudowany w oparciu o powszechnie stosowaną na rynku 
technologię HTML5. 

Technologia ta pozwala obsłużyć wszystkie funkcje platformy 
bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, bez konieczności 
instalowania oprogramowania zewnętrznego, czyli np. środowiska 
Java, które było wykorzystywane przez poprzednią wersję. Takie 
rozwiązanie znacznie upraszcza samo uruchomienie systemu, po-
nieważ nie wymaga zgody użytkownika na uruchomienie dodat-
kowego oprogramowania. Nowa wersja ułatwia też pracę admi-
nistratorom firmy w związku z brakiem konieczności regularnej 
aktualizacji środowiska Java. 

Platforma transakcyjna Millennium Forex Trader w nowej odsłonie 
umożliwia:
•  monitorowanie bieżących poziomów kursów walut 

jednocześnie dla 16 par walutowych,
•  zawieranie kasowych transakcji wymiany walut na pa-

rach walut, w których prowadzone są rachunki rozli-
czeniowe firmy,

•  zawieranie terminowych transakcji wymiany walut, zgodnie z pa-
rametrami zawartej umowy,

•  otwieranie jednocześnie wielu biletów transakcji, 
•  łatwy i szybki dostęp do historii oraz szczegółów transakcji, 

w tym tworzenie własnych filtrów i wyświetlanie transakcji wg 
zdefiniowanych kryteriów wyszukiwania,

•  łatwy i szybki eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

Przy pierwszym uruchomieniu nowego systemu należy zdefinio-
wać pary walutowe, na których użytkownik będzie mógł zawie-
rać transakcje. Zdefiniowane pary walutowe zostaną zapisane 
i będą widoczne w systemie po jego kolejnym uruchomieniu. 
W dowolnym czasie użytkownik ma możliwość zmiany wyświe-
tlanych par walutowych.

W nowej wersji systemu zmianie uległa m.in. funkcjonalność 
biletu transakcyjnego. Bilet zostaje uaktywniony w tym sa-
mym oknie po kliknięciu na kurs sprzedaży lub kupna dla 
danej waluty („Sprzedaj” lub „Kup”). Po uzupełnieniu para-
metrów transakcji oraz wysłaniu zapytania o kwotowanie wy-
świetlony zostaje kurs, po którym może zostać zawar ta dana 
transakcja, oraz przycisk umożliwiający odrzucenie kursu 
i ponowne wysłanie zapytania („Odrzuć”). Zawarcie transak-
cji następuje poprzez kliknięcie na kurs sprzedaży lub kupna 
(zamiast użycia przycisku „Akceptuj cenę”, jak w poprzedniej 
wersji systemu).

Platforma Millennium Forex Trader umożliwia zawieranie trans-
akcji walutowych na wszystkich parach walut dostępnych 
w tabeli kursów Banku, w tym dla juana chińskiego 
(w platformie dostępne są kwotowania CNY/PLN, CNY/EUR 
oraz CNY/USD). 

Jak w poprzedniej wersji systemu firmy posiadające ak-
tywną usługę bankowości mobilnej mogą dokonywać 
transakcji walutowych także na urządzeniach mobil-
nych. Millennium Forex Trader w wersji mobilnej umożliwia 
monitorowanie bieżących poziomów cen dla wybranych par 
walutowych, zawieranie transakcji walutowych oraz dostęp do 
historii transakcji.

Jedną z głównych korzyści dokonywania transakcji walutowych 
online jest zminimalizowanie czasu niezbędnego do realizacji 
transakcji oraz związanych z tym kosztów. Transakcje zawiera-
ne poprzez platformę transakcyjną księgowane są automatycz-
nie na rachunkach firmy. Do dyspozycji firm pozostają także 
dedykowani pracownicy Depar tamentu Skarbu.

Jednocześnie w Banku trwają prace związane z udostępnieniem 
w platformie nowych funkcjonalności, takich jak np. moduł zle-
ceń warunkowych dotyczących kasowych transakcji wymiany 
walutowej (aktualnie zlecenia warunkowe mogą być składane 
telefonicznie). Wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach 
kolejnych rozwiązań.

Marcin Serafin
Dyrektor w Departamencie Skarbu

Wydział Transakcji z Klientami
Bank Millennium
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PLATFORMA TRANSAKCYJNA MILLENNIUM FOREX TRADER  
W NOWEJ ODSŁONIE

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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W dniu 23 czerwca br. w siedzibie Agen-
cji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie 
podpisane zostało porozumienie pomię-
dzy zarządami spółek Millennium Leasing 
a ARP Leasing. W porozumieniu ustalo-
no zasady i tryb współpracy przy sprze-
daży środków transportu stanowiących 
przedmioty leasingu w umowach leasin-
gu zawartych przez Millennium Leasing, 
w związku z podjęciem przez ARP Le-
asing decyzji o udzieleniu refinansowania 
leasingu realizowanego na podstawie 
tych umów w ramach Tarczy Antykryzy-
sowej dla przedsiębiorców branży trans-
portowej.

– Porozumienie o współpracy w ra-
mach działań Tarczy Antykryzysowej 
z Millennium Leasing jest pierwszym, 
jakie materializujemy po kilkunastu 
dniach intensywnej i znakomitej współ-
pracy zespołów roboczych naszych 
spółek. Myślę, że to wzorcowy przykład 
profesjonalizmu i zrozumienia pomię-
dzy sektorem komercyjnym a państwo-
wym, których wspólnym interesem jest 
zapewnienie optymalnego wsparcia 
dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji 
spowodowanej pandemią COVID-19 – 
mówi Wojciech Miedziński, Prezes Za-
rządu ARP Leasing.

– Porozumienie podpisane z ARP Le-
asing w ramach oferowanego przez 
ARP instrumentu wsparcia Tarczy Anty-
kryzysowej określa operacyjne ramy dla 
skorzystania z tego instrumentu, który 
mieści się w całym pakiecie rozwiązań 
wspierających płynność polskich przed-
siębiorców. Cieszę się, że udało się do 
tego doprowadzić w tak krótkim cza-
sie. Jednocześnie wierzę, że ten pierw-
szy krok jest dobrym prognostykiem na 
przyszłość i pozwoli nam uczestniczyć 
w kolejnych etapach wspierania polskiej 
gospodarki. Branża leasingowa od lat 
wspiera inwestycje polskich przedsię-
biorców, a w znacznej mierze również 
sprzedaż realizowaną przez polskich 
producentów oraz dystrybutorów ma-
szyn i urządzeń czy taboru kolejowego 
i drogowego – mówi Marcin Balicki, Pre-
zes Zarządu Millennium Leasing.

Millennium Leasing od lat oferuje finan-
sowanie leasingiem dla wszystkich branż 
w Polsce. Spółka jest aktywnym członkiem 
Związku Polskiego Leasingu, zaangażowa-
nym w szczególności w powstanie Grupy 
ds. Digitalizacji ZPL i jedną z pierwszych 
firm leasingowych, które pojawiły się na 
polskim rynku. Sprzedaż usług leasingu 
jest prowadzona przez doradców leasin-
gowych w 70 placówkach spółki w całej 
Polsce, jak również w ramach aktywnej 
współpracy z doradcami bankowymi 
w placówkach detalicznych i centrach 
korporacyjnych Banku Millennium.

Płatnikom PIT, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, po raz 
kolejny wydłużono termin przekazania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek 
PIT i zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych w marcu, kwietniu i maju 
od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw 
pokrewnych:
•  do 20 sierpnia 2020 r. – w odniesieniu do pobranych w marcu,
•  do 20 października 2020 r. – w odniesieniu do pobranych w kwietniu,
•  do 20 grudnia 2020 r. – w odniesieniu do pobranych w maju.

Od 1 lipca 2020 r. stosowane są nowe zasady dotyczące stawek VAT – wprowadzo-
na została tzw. nowa matryca stawek VAT. Zmiana polega zasadniczo na rezygnacji 
z dotychczas stosowanej Polskiej Klasyf ikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na 
rzecz:
•  Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) 

w zakresie towarów, oraz 
•  Aktualnej (obowiązującej od 1 kwietnia 2020 r.) Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 

(PKWiU 2015) w zakresie usług.

Przypominamy również, że od 1 listopada 2019 r. można zwracać się do Dyrektora 
Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). WIS 
stał się wiążący w momencie wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT, czyli od  
1 lipca 2020 r.

Wprowadzono przedłużenie okresu zawieszenia terminów w zakresie przekazywa-
nia informacji i zawiadomień o schematach podatkowych. 

Dotyczy to w szczególności terminów na przekazanie informacji o schemacie po-
datkowym (MDR-1), informacji korzystającego o schemacie podatkowym (MDR-3) 
i kwar talnej informacji o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowa-
nego (MDR-4), jak również zawiadomienia dotyczącego schematu podatkowego 
(MDR-2).

Zmiana powoduje zniesienie obecnego, maksymalnego ograniczenia okresu zawie-
szenia terminów do 30 czerwca 2020 r. w odniesieniu do schematów podatkowych 
innych niż transgraniczne i ustalenie nowej daty końcowej ww. okresu na 30. dzień 
następujący po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Planowane jest również przedłużenie terminów na rapor towanie schematów podat-
kowych transgranicznych.

Z dniem 1 lipca 2020 r. Numery Schematów Podatkowych nadane schematom tran-
sgranicznym przed dniem 1 lipca 2020 r. zostały unieważnione z mocy prawa. Termi-
ny ponownego rapor towania schematów transgranicznych sprzed 1 lipca 2020 roku 
będą upływały:
•  dla promotora – 31 grudnia 2020 r.
•  dla korzystającego – 31 stycznia 2021 r.
•  dla wspomagającego – 28 lutego 2021 r.

PRZEDŁUŻONE TERMINY  
DLA PŁATNIKÓW PIT

NOWA MATRYCA STAWEK VAT  
OD 1 LIPCA 2020 R.

KOLEJNE PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW NA 
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI I ZAWIADOMIEŃ MDR

PONOWNE RAPORTOWANIE SCHEMATÓW 
PODATKOWYCH TRANSGRANICZNYCH

POROZUMIENIE MIĘDZY 
MILLENNIUM LEASING  
I ARP LEASING
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POLSKA GOSPODARKA  
BUDZI SIĘ DO ŻYCIA
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Prognozy dynamiki PKB  
w 2020 r. według Komisji   
Europejskiej
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Na początku drugiego kwartału br., gdy w pełni obowiązywały obostrzenia wprowadzone jeszcze 
w marcu, dla przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 znaczna część świato-
wej gospodarki, w tym Polska, doświadczyły gwałtownego załamania koniunktury. W kwietniu 
w Polsce sprzedaż detaliczna oraz produkcja przemysłowa spadły najsilniej co najmniej od 1996 r. 
Jeszcze bardziej znacząco załamała się aktywność gospodarcza w usługach. 

Wraz ze stopniowym znoszeniem restrykcji aktywność gospodarcza w Polsce oraz u jej najważ-
niejszych partnerów handlowych budziła się do życia – w maju spadki sprzedaży detalicznej i pro-
dukcji przemysłowej były mniejsze niż w kwietniu. W efekcie pandemii, wprowadzonych obostrzeń 
oraz samoizolacji konsumentów PKB w drugim kwartale br. spadł według szacunków Banku o ok. 
9,0% r/r, najsilniej w historii danych o rachunkach narodowych. Oznacza to, że w pierwszej połowie 
2020 r. polska gospodarka po raz pierwszy od co najmniej 24 lat znalazła się w recesji. 

Niższa niż przed rokiem aktywność gospodarcza wpływa na wzrost bezrobocia. W Pol-
sce stopa bezrobocia rejestrowanego po korekcie efektów sezonowych wzrosła na koniec 
drugiego kwartału 2020 r. do 6,3% wobec 5,2% na koniec pierwszego kwartału. Pogorsze-
nie sytuacji na rynku pracy okazało się jednak mniejsze od przewidywań z połowy marca, 
gdy wprowadzano stan zagrożenia epidemicznego. Czynnikiem ograniczającym skalę spad-
ku popytu na pracę była sprawna realizacja w drugim kwartale br. programów wsparcia 
przedsiębiorstw i pracowników w ramach tarcz antykryzysowych oraz tarczy finansowej 
dla przedsiębiorstw. W jej ramach mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymały sub-
wencje o łącznej wartości blisko 60 mld PLN, przy warunkach pomocy zachęcających do 
utrzymywania zatrudnienia. Wsparcie PFR dla dużych firm opiera się na mechanizmach ka-
pitałowych i jak dotąd jego realizacja nie jest zaawansowana. 

Wobec bezprecedensowego spadku aktywności gospodarczej Rada Polityki Pieniężnej zadecy-
dowała 28 maja br. o dalszym złagodzeniu warunków monetarnych w Polsce. Stopa referencyjna 
została obniżona do 0,10% z 0,50%, tj. do najniższego poziomu w historii. Oznacza to, że z po-
wodu pojawienia się pandemii COVID-19 i jej skutków gospodarczych główna stopa procen-
towa została obniżona od marca o 140 punktów bazowych. W czerwcu i w lipcu parametry 
polityki pieniężnej nie uległy zmianie. Głównym uzasadnieniem majowej obniżki kosztu pieniądza 
były długookresowe perspektywy obniżenia się inflacji konsumenckiej poniżej celu inflacyjnego. 
W krótkim horyzoncie inflacja CPI także obniżyła się - na koniec drugiego kwartału 2020 r. wy-
niosła 3,3% r/r wobec 4,6% r/r na koniec pierwszego kwartału , choć wynika to mocnego spadku 
cen paliw związanego ze zniżkującymi cenami ropy naftowej na rynkach światowych. 

W drugim kwartale 2020 r. Bank Centralny znacząco zintensyfikował ponadto realizację 
ogłoszonego w marcu programu odkupu na rynku wtórnym obligacji skarbowych, obligacji 
Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, które posiadają gwa-
rancję Skarbu Państwa. Na początku trzeciego kwartału łączna wartość pozyskanych papie-
rów wartościowych wyniosła 101,3 mld PLN, z czego 51,6 mld PLN przypadło na obligacje 
skarbowe oraz 49,8 mld PLN na obligacje PFR i BGK. W przyszłości NBP będzie kontynu-
ował realizację tego programu, choć ze względu na relatywnie wysoki procent jego realizacji 
odkup w przyszłości będzie miał mniejszą skalę. 

W kolejnych kwartałach wzrost gospodarczy powinien silnie przyspieszyć, chociaż pozostanie 
poniżej poziomu z pierwszego kwartału 2020 r., gdy wyniósł 2,0% r/r ze względu na słabsze 
podstawy makroekonomiczne zarówno w kraju (rosnące bezrobocie, znaczące wyhamowanie 
dynamiki płac, zmniejszenie wykorzystania zdolności wytwórczych), jak i za granicą. Według 
Komisji Europejskiej PKB Polski spadnie w 2020 r. o 4,6% po wzroście o 2,0% r/r w pierwszym 
kwartale, co jest jednak najwyższą prognozą spośród członków Unii Europejskiej. Według Ko-
misji Europejskiej w 2021 r. PKB ma wzrosnąć o 4,3%, co oznacza niemal całkowite odrobienie 
strat wywołanych pandemią COVID-19. Komisja oczekuje ponadto, że w drugiej połowie 2020 r.  
inflacja konsumencka będzie się obniżać, a w całym 2020 r. wyniesie 2,8% r/r.

Andrzej Kamiński
Biuro Analiz Makroekonomicznych

Bank Millennium 
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