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•  Nowe technologie nie omijają 
faktoringu 

•  estoński CiT. Ministerstwo Finansów opublikowało 
projekt ustawy

•  sLiM VAT. Ministerstwo Finansów zaprezentowało 
pakiet zmian w podatku od towarów i usług

•  Ułatwienia w białej liście

•  spadek PKB mniejszy niż oczekiwano



W drugim kwartale sytuacja pandemiczna 
wykreowała nowe potrzeby Klientów korpo-
racyjnych. Pandemia skłoniła ich również do 
korzystania z dodatkowego, zabezpieczają-
cego płynność finansowania poprzez różne 
mechanizmy wsparcia: subwencje PFR, kre-
dyty obrotowe, faktoring. Zmienił się także 
sposób komunikacji z Bankiem – przez pe-
wien czas był on ograniczony wyłącznie do 
kanałów cyfrowych, łącznie ze zdalnym pod-
pisywaniem umów (także faktoringowych) 
w oparciu o podpis kwalifikowany. To wszyst-
ko przyśpieszyło konsekwentnie realizowany 
proces automatyzacji i digitalizacji procesów 
po stronie Banku, ale przede wszystkim po 
stronie firm. 

w niedługim czasie nowa rzeczywistość wymusi ła nie-
jako inny sposób działania firm. Jeszcze do niedawna 
o cyfrowej transformacj i firmy myślały jak o wyzwaniu, 
dzis ia j coraz częściej dostrzegają w niej s i łę napędzającą 
rozwój biznesu. 

real izując swoje rozl iczenia finansowe , firmy zwykle ko-
rzystają z dwóch niezależnie działających systemów – 
z własnego systemu finansowo-księgowego, by zarządzać 
należnościami i zobowiązaniami, księgować przychody 
i koszty, wystawiać faktur y, a także z bankowego sys-
temu transakcyjnego, by wykonywać przelewy oraz po-
bierać informacje o wpływach i saldach na rachunkach. 
Przy znacznej l iczbie operacj i  dużym ułatwieniem dla 
firm jest możl iwość ekspor tu i impor tu pomiędzy syste-
mami pl ików zawierających zbiorcze informacje o wielu 
transakcjach.

w odpowiedzi na te potrzeby Bank skupi ł s ię na do-
starczeniu kompleksowych rozwiązań finansowych do-
pasowanych do specyfik i działalności Kl ienta, opar tych 
na nowoczesnych rozwiązaniach cyfrowych minimal izu-
jących zaangażowanie Kl ientów w czynności operacyjne 
związane ze współpracą z Bankiem. 

Cały r ynek usług finansowych, w tym r ynek faktor ingo-
wy, zmierza w kierunku digital izacj i  i  wykorzystania no-
woczesnych technologi i . Mniejs i przedsiębiorcy oczeku-

ją w pełni zautomatyzowanych usług, gdzie cały proces 
apl ikowania i przyznawania faktor ingu odbywa się onl i-
ne i trwa co najwyżej ki lka minut, a codzienne korzysta-
nie z usługi możl iwe jest z poziomu urządzeń mobilnych. 
z kolei dla większych firm, które potrzebują wyższych 
l imitów i większej elastyczności , równie ważne jak au-
tomatyzacja są rozwiązania dopasowane do specyfik i 
ich działalności . Te firmy potrzebują zaawansowanych 
rozwiązań systemowych i apl ikacj i , z poziomu któr ych 
otrzymają np. dostęp onl ine do bieżących danych o wie-
rzytelnościach. zdaniem firm idealny faktor ing powinien 
działać niejako w tle , a l iczba czynności po stronie fir-
my powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. 
wysyłanie i autor yzacja faktur, a także pobieranie da-
nych o rozl iczeniach powinny odbywać się automatycz-
nie z poziomu systemu finansowo-księgowego firmy, bez 
konieczności wprowadzania / impor tu / ekspor tu pl i-
ków zawierających te dane . 

Kl ientom korzystającym z usług faktor ingowych, któ-
rzy oczekują automatyzacj i  procesów wymiany danych, 
Bank Mil lennium udostępnia rozwiązanie umożl iwiające 
komunikację pomiędzy systemem finansowo-księgowym 
Kl ienta a systemem faktor ingowym za pomocą usług 
sieciowych (web-ser vices). Dzięki niemu firmy nie tyl-
ko mogą wysyłać faktur y i autor yzować je z poziomu 
swojego systemu finansowo-księgowego, ale mają też 
w nim dostęp do aktualnych rozl iczeń z kontrahentami. 
To rozwiązanie pozwala na ograniczenie kosztów i cza-
sochłonności obsługi operacyjnej , jak również na el imi-
nację błędów i pomyłek w procesie wymiany danych, 
przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. 

Jest to już kolejny – po uruchomieniu funkcjonalności 
związanych z przelewami i wyciągami bankowymi – krok 
Banku Mil lennium na drodze automatyzacj i  przesyła-
nia danych pomiędzy systemem finansowo-księgowym 
Kl ienta a systemem bankowości elektronicznej . 

ewelina zielonka 
Departament Faktoringu 
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F A K TO R I N G

i n f o r m a t o r  B a n k u  M i l l e n n i u m

NOwe TeCHNOLOgie Nie OMiJAJą FAKTOriNgU 

Polska staje się coraz bardziej zintegrowana z go-
spodarką światową. Wartość dóbr i usług sprzeda-
nych za granicę w 2018 r. wyniosła 1,2 bln zł, a im-
portu 1,1 bln zł. Rośnie liczba firm zatrudniających 
co najmniej 10 pracowników, które zgłaszają przy-
chody ze sprzedaży zagranicznej. Według GUS 
jeszcze w 2013 r. wynosiła ona 16,7 tys., a na ko-
niec 2018 r. już 18 tys. Głównym kierunkiem, z któ-
rego przedsiębiorstwa dokonują zakupów towarów, 
wciąż pozostaje Unia Europejska; jej udział w im-
porcie w 2018 r. wyniósł blisko 60%. Systematycznie 
powiększa się także udział Unii jako odbiorcy eks-
portu krajowych towarów; w 2018 r. dotarło do niej 
80% całości eksportu.

Skala transakcji w euro jest olbrzymia, zdecydowana większość 
jest rozliczana w systemie SEPA (ang. Single Euro Payments Area). 
Według danych Związku Banków Polskich, dostępnych na stronie 
https://www.zbp.pl/dla-bankow/bankowosc-elektroniczna/SEPA
-Polska, w drugim kwartale 2019 r. miesięcznie wysyłanych było 
ponad 1,1 mln przelewów w systemie SEPA, a odebranych ponad 
2,5 mln. Wartość transakcji to odpowiednio około 12,5 mld euro 
dla przelewów wychodzących i ponad 16 mld dla przelewów 
przychodzących na rachunki przedsiębiorców. 

SEPA jest popularnym systemem nie tylko w rozliczeniach mię-
dzynarodowych. Część polskich firm korzysta z takich przele-
wów także w operacjach z krajowymi podmiotami, z którymi 
rozlicza się w walucie euro. Jest to korzystne szczególnie dla 
ekspor terów, którzy od zagranicznych kontrahentów otrzymu-
ją zapłatę w walucie euro, rezygnując z rozliczeń z krajowymi 
par tnerami w złotych eliminują ryzyko kursowe.

2019/518 - znaczonemu tą sygnaturą rozporządzeniu unijne-
mu powinni przyjrzeć się wszyscy ci, którzy regularnie wyko-
nują przelewy w euro. Wdrażane w naszym kraju przepisy roz-
porządzenia wprowadziły od 15 grudnia 2019 r. limity opłat za 
rozliczenia w tej walucie do krajów EOG (Europejski Obszar 
Gospodarczy). Cel? Zrównanie kosztów przelewów w euro 
z przelewami krajowymi. Obiecujące finansowo perspektywy 
otworzyły się zwłaszcza przed przedsiębiorcami.

Zrównując koszt przelewów zagranicznych w walucie euro 
z kosztami przelewów krajowych, Unia Europejska wymusiła 

powrót do idei przyświecającej powstaniu przelewów SEPA -  
aby przesyłanie pieniędzy za granicę było tak samo łatwe, szyb-
kie i tanie, jak w kraju.

Bank Millennium poszedł o krok dalej i już od 1 listopada 2019 r.  
wprowadził promocję, w ramach której wszystkie przelewy 
SEPA w euro z kont firmowych są bezpłatne do końca 2020 r. 
Oznacza to, że duże przedsiębiorstwa i mniejsze firmy mogą 
teraz bezpłatnie dokonywać w Banku Millennium elektronicz-
nych płatności w euro nie tylko do krajów EOG (czego wy-
maga wspomniane rozporządzenie), ale również do wszystkich 
krajów tworzących jednolity obszar płatności w euro (SEPA). 
Mowa tu nie tylko o 28 państwach członkowskich Unii Europej-
skiej, ale także kilku spoza UE, takich jak Szwajcaria, Norwegia, 
Watykan. Klienci firmowi Banku Millennium, niezależnie od skali 
prowadzonej działalności, mogą więc teraz obniżyć koszty swo-
ich rozliczeń w euro.
 
To jednak nie koniec dobrych wieści dla firm posiadających 
rachunki w Banku Millennium. Wychodząc poza wymogi roz-
porządzenia, które dotyczy tylko przelewów zagranicznych, 
bank rozszerzył promocję na przelewy w euro na terenie kra-
ju, obejmując nią tym samym firmy rozliczające się ze swoimi 
krajowymi odbiorcami w tej właśnie walucie.

Aby jeszcze bardziej zminimalizować koszty związane z ope-
racjami walutowymi, Klienci Bankowości Przedsiębiorstw 
mogą samodzielnie wymieniać waluty korzystając za pomocą 
komputera lub smar tfona z platformy walutowej Millennium 
Forex Trader. Umożliwia ona bieżącą kontrolę kursów wa-
lut, przebiegu transakcji walutowych oraz pozycji walutowej 
firmy. 

Przygotowana z myślą o firmach promocja „Przelew SEPA za  
0 PLN” w Banku Millennium obowiązuje od 1 listopada 2019 r. 
do 31 grudnia 2020 r. Z regulaminem promocji „Przelew SEPA 
za 0 PLN” oraz ze wszystkimi informacjami na temat wprowa-
dzanych zmian w rozliczeniach w euro można zapoznać się na 
www.bankmillennium.pl/przedsiebiorstwa.

Mar ta Postek
Dyrektor Depar tamentu Bankowości Transakcyjnej

Bank Millennium 

B A N KO W O Ś Ć  T R A N S A K C Y J N A

I n f o r m a t o r  B a n k u  M i l l e n n i u m

PRZELEWY EUR Z KONT FIRMOWYCH W BANKU MILLENNIUM 
BEZ OPŁAT DO KOŃCA 2020 ROKU

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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Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. 
o zmianie ustawy o podatku VAT wpro-
wadzająca konieczność sprawdzenia 
rachunku kontrahenta na tzw. Białej Li-
ście zawierała szereg rozwiązań uciąż-
liwych dla podatników, pozostawiając 
nieuregulowaną kwestię rachunków 
własnych banków, tj. rachunków prze-
znaczonych na wpłaty z tytułu ustano-
wionych na zabezpieczenie kredytów 
cesji należności oraz wpłaty dłużników 
faktoringowych. Obecna, długo oczeki-
wana nowelizacja, która weszła w życie 
1 lipca br., wprowadziła korzystne dla 
podatników zmiany. 

Po pierwsze termin na złożenie do urzę-
du skarbowego zawiadomienia o zapła-
cie na rachunek spoza tzw. Białej Listy 
został wydłużony z 3 do 7 dni. zmieniła 
się również właściwość urzędu skarbo-
wego – podatnik musi zawiadomić swój 
urząd, a nie trudzić się ustalaniem wła-
ściwości urzędu skarbowego odbiorcy. 
Ponadto podatnik nie będzie już musiał 
wielokrotnie informować o zapłacie na 
ten sam rachunek nieistniejący w wyka-
zie – wystarczy jednorazowe poinfor-
mowanie urzędu.

ważną zmianą jest rozszerzenie ko-
rzystnych skutków zapłaty w formacie 
split payment. Dotychczas taka zapłata 
wyłączała jedynie sankcje w podatku 
VAT, a po nowelizacji zniesione zosta-
ły również dolegliwości w podatkach 
dochodowych. również zapłata za do-
stawy wewnątrzwspólnotowe dokony-
wana na rzecz podmiotu zagranicznego 
została jednoznacznie wyłączona z sank-
cji, nawet w przypadku, gdy podmiot ten 
posiada inne rachunki krajowe.

Kolejną istotną zmianą jest to, że ra-
chunki własne banków i sKOK-ów są 
jednoznacznie wyłączone z obowiązku 
ich sprawdzania na Białej Liście. za-
tem jeśli faktorem lub cesjonariuszem 
jest bank, a nie spółka banku, wystarczy 
jednorazowe poinformowanie o tym, 
że wskazany rachunek jest rachunkiem 
własnym, nieobjętym regulacją Białej Li-
sty. w konsekwencji nie ma konieczno-
ści sprawdzania takiego rachunku przy 
każdej płatności, co może ułatwić roz-
liczenia pomiędzy dostawcą i odbiorcą.

wdrożenie tych rozwiązań pokazuje, 
że warto brać aktywny udział w proce-
sie legislacyjnym, gdyż są one efektem 
zgłaszania uwag przez sektor bankowy, 
w tym przez uczestniczący w pracach 
nowelizacyjnych Bank Millennium, a tak-
że uwag zgłaszanych przez grupy przed-
siębiorców.

Marcin stefaniuk 
Depar tament Faktor ingu  

i  Finansowania Handlu 
Bank Mil lennium 

wstępny projekt nowelizacji ustawy, która ma wprowadzić estoński CiT, trafił do 
prekonsultacji. wybór nowego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych będzie 
oznaczać dla podatników, że podatek byłby płacony dopiero w momencie wypłaty 
zysku.

Nowy sposób rozliczania CiT nie jest jednak przeznaczony dla wszystkich. Jest on 
skierowany do małych i średnich spółek kapitałowych zatrudniających minimum 
trzech pracowników, których przychody nie przekraczają 50 mln zł, a udziałowcami 
są wyłącznie osoby fizyczne. spółki, które będą chciały skorzystać z estońskiego 
CiT, będą musiały spełnić również inne wymogi, w tym zapewnić wzrost nakładów 
na inwestycje o co najmniej 15% w okresie dwuletnim lub 33% – w przypadku 
dużych inwestycji – w ciągu czterech lat.

Projekt ustawy przewiduje także wprowadzenie alternatywnej ulgi inwestycyjnej. 
zgodnie z założeniami podatnicy uzyskają możliwość utworzenia specjalnego fun-
duszu (rachunku) inwestycyjnego, który miałby umożliwiać im szybsze rozliczenie 
amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych.
 
zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów estoński CiT oraz ulga w postaci 
specjalnego funduszu inwestycyjnego miałyby zacząć obowiązywać w Polsce od 
2021 r. 

F L A s H

UŁATwieNiA  
w BiAŁeJ LiŚCie 

w r z e s i e ń  2 0 2 0

esTOńsKi CiT. MiNisTersTwO FiNANsów 
OPUBLiKOwAŁO PrOJeKT UsTAwy

zapowiadane zmiany mają na celu ułatwienie pracy działów finansowo-księgowych 
oraz oszczędność czasu zarówno małych, jak i dużych firm. Cztery główne obszary 
wskazane przez resort finansów, w których mają nastąpić zmiany to:

• Proste fakturowanie - podatnik będzie mógł dokonać obniżenia podstawy opo-
datkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod 
warunkiem, że z posiadanej dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru 
lub usługobiorcą warunki transakcji. w takim wypadku nie będzie już konieczne 
uzyskiwanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towa-
rów lub usługobiorcę.

Ponadto w ustawie o VAT zostaną wprowadzone przepisy wskazujące sposób 
rozliczenia faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania. 

• Ułatwienia dla eksporterów – zakładane jest wydłużenie terminu wywozu to-
warów z 2 do 6 miesięcy przy możliwości zastosowania stawki 0% od zaliczki 
w eksporcie towarów. 

• Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym - podatnik będzie mógł wy-
brać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w po-
datku dochodowym.

• Korzyści finansowe – zakłada się wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bie-
żąco z trzech do czterech miesięcy, odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noc-
legowych w celu ich odsprzedaży oraz zwiększenie limitu na prezenty o małej 
wartości z 10 na 20 zł.

zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, planuje się, żeby zmiany weszły 
w życie w pierwszych miesiącach 2021 r.

sLiM VAT. MiNisTersTwO FiNANsów 
zAPrezeNTOwAŁO PAKieT zMiAN w PODATKU 
OD TOwArów i UsŁUg



Opublikowane przez gUs dane podsumowujące drugi kwar tał bieżącego roku potwier-
dziły silny wpływ pandemii na polską gospodarkę. według wstępnego szacunku gUs 
polska gospodarka skurczyła się o 8,2% względem analogicznego okresu roku ubiegłego 
wobec wzrostu o 2,0% r/r w pierwszym kwar tale. Był to wynik nieco lepszy od naszych 
oczekiwań, choć należy pamiętać, że to najgłębszy spadek PKB w historii dostępnych 
danych (od 1996 roku). w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami tego roku 
produkt krajowy brutto (PKB) spadł o 8,9% kw./kw., eliminując wpływ czynników sezo-
nowych, co oznacza, że w całym i półroczu tego roku polska gospodarka doświadczyła 
silnej recesji, choć jej skala była znacznie słabsza niż w większości europejskich gospo-
darek. Dla porównania gospodarka wielkiej Brytanii skurczyła się w drugim kwar tale 
o 20,4% kw./kw., natomiast Hiszpanii o 18,5% kw./kw. Średnio w całej strefie euro spadek 
PKB wyniósł 12,1% kw./kw. Pozytywny z punktu widzenia Polski jest fakt, że relatyw-
nie słabszej recesji doświadczyła gospodarka naszego głównego par tnera handlowego 
– Niemiec, która skurczyła się w drugim kwar tale o 10,1% kw./kw. spadki zanotowała za-
równo konsumpcja prywatna, jak też inwestycje firm, które wstrzymały nakłady w obliczu 
lockdownu i niepewności co do perspektyw polskiej i globalnej gospodarki. 

Przy obecnej dynamice procesów gospodarczych dane za drugi kwar tał mają głównie 
historyczny charakter. Obecnie polska gospodarka znajduje się w fazie odbudowy ak-
tywności po szoku wywołanym pandemią, a w części sektorów poprawa koniunktury 
ma gwałtowny charakter. wyniki ekspor tu czy produkcji przemysłowej w czerwcu były 
lepsze niż przed rokiem, a indeks PMi dla polskiego przemysłu przetwórczego znalazł 
się na poziomach wskazujących na ekspansję sektora. Do tak optymistycznych danych 
za maj i czerwiec należy podchodzić z ostrożnością, ponieważ ze względu na wyjątko-
wy charakter kryzysu i dużą dynamikę procesów gospodarczych mogą one nie w pełni 
adekwatnie odzwierciedlać obraz gospodarki. Niemniej, wpływ pandemii na polską go-
spodarkę okazał się nieco słabszy od oczekiwań. Biorąc pod uwagę opublikowane do-
tychczas dane podtrzymuję opinię, iż w całym roku spadek PKB może wynieść ok. 3,5%. 
skala recesji w tym roku będzie w mojej ocenie mniejsza niż przedstawiona w projekcji 
NBP, co powinno być argumentem za stabilizacją stóp procentowych w Polsce w kolej-
nych kwar tałach.

stabilizacji stóp procentowych sprzyjać też będzie „tylko” stopniowy spadek inflacji, która 
w lipcu wyniosła 3,0% r/r wobec 3,3% r/r w czerwcu, czyli nieco mniej niż szybki sza-
cunek gUs z początku sierpnia. wpływ na to miał m.in. nieco głębszy od pierwotnych 
szacunków spadek cen żywności. w strukturze inflacji wciąż uwagę zwraca szybki wzrost 
cen usług, które w lipcu były o 7,3% wyższe niż przed rokiem. Częściowo jest to efekt 
pandemii, która zwiększyła koszty świadczenia usług, co w połączeniu z utrzymującym się 
popytem przełożyło się na rewizję cenników w górę - dotyczy to w szczególności usług 
medycznych, gastronomicznych, hotelarskich, turystyki krajowej. w kolejnych miesiącach 
wskaźnik CPi może nieznacznie się obniżyć i na koniec roku inflacja może być zbliżona 
do celu banku centralnego. Biorąc pod uwagę skalę recesji, której doświadcza polska 
gospodarka, utrzymywać się ona będzie na podwyższonym poziomie. 

Polska gospodarka najgorszy okres ma już za sobą. Czynnikiem niepewności pozostaje 
jednak tempo odbudowy koniunktury i powrót do stanu sprzed pandemii. Dane o pro-
dukcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej wskazują co prawda na wyraźne odbi-
cie koniunktury, jednak mniej korzystny może być obraz sektora usług, które najsilniej 
odczuły skutki pandemii. Czynnikiem ryzyka jest także nasilenie pandemii w Polsce oraz 
części innych krajów, co może spowolnić tempo odrabiania strat przez Polską gospodar-
kę. Choć wprowadzenie pełnego lockdownu wydaje się mało prawdopodobne nawet 
w przypadku drugiej fali pandemii, to wprowadzanie podwyższonego standardu sani-
tarnego oraz dystansu społecznego może spowolnić odrabianie strat przez niektóre 
sektory gospodarki, szczególnie usługi. Pocieszające jest to, iż polska gospodarka ucierpi 
w tym roku najmniej spośród krajów Ue. 

grzegorz Maliszewski
główny ekonomista
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Inflacja w Polsce [% r/r]

Źródło: Macrobond

Dynamika krajowego 
eksportu [% r/r]

Źródło: Macrobond

PKB wybranych gospodarek (% r/r)

Źródło: Macrobond
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