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•  Korzystne zmiany w kredycie na innowacje technologiczne

•  Kolejna reforma podatku u źródła

•   Ministerstwo Finansów zapowiada dalsze uszczelnianie systemu podatkowego

•  Program dopłat do odsetek

•  Zróżnicowane perspektywy konsumpcji w gospodarce



Trwa kolejny nabór wniosków o dofinansowanie unijne do 
kredytu na innowacje technologiczne. W tej edycji wpro-
wadzono ułatwienia dla przedsiębiorców. Anulowano m.in. 
ograniczenie maksymalnej wysokości bezzwrotnej premii 
technologicznej, łatwiej jest również spełnić wymóg inno-
wacyjności projektu. Obecny konkurs został podzielony na 
siedem rund, ostatnia trwa aż do 30 grudnia 2020 r. Projekt 
jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 
z udziałem m.in. Banku Millennium.

To już siódmy nabór wniosków o kredyt na innowacje technologicz-
ne realizowany w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjne-
go Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Celem programu jest wsparcie 
przedsiębiorców w podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstwa 
poprzez wzrost jego innowacyjności.

W ramach programu można otrzymać bezzwrotne wsparcie w formie 
premii technologicznej, która jest przyznawana przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu udzielo-
nego przez bank komercyjny, w tym Bank Millennium. Kredyt w ramach 
projektu udzielany jest na wdrożenie własnej nowej technologii lub za-
kup i wdrożenie technologii oraz wytworzenie dzięki niej nowych lub 
znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług, a także – po raz 
pierwszy – na zapewnienie warunków dla prowadzenia ich produkcji.

Ułatwienia dla przedsiębiorców obowiązujące od aktualnego naboru:
•  Brak ograniczenia wysokości premii technologicznej (wcześniej 

była to kwota 6 mln PLN). Obecnie jej maksymalna wysokość 
jest determinowana kosztami kwalifikowanymi projektu oraz 
wysokością wsparcia wynikającą z mapy pomocy regionalnej.

•  Zniesienie wymogu innowacyjności efektów projektu w skali 
kraju. Wystarczy innowacyjność w skali przedsiębiorstwa.

•  Zniesienie wymogu 25% wkładu własnego kosztów kwalifikowa-
nych projektu. Kredytem technologicznym może być sfinanso-
wane nawet do 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

•  Rozszerzenie definicji inwestycji technologicznej – poza zaku-
pem nowej technologii bądź wdrożeniem własnej technologii 
i uruchomieniem na jej podstawie wytwarzania nowych lub 
znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług pod po-
jęciem inwestycji technologicznej należy rozumieć również za-
pewnienie warunków dla prowadzenia produkcji tych produk-
tów, procesów lub usług.

•  Rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowanych, przezna-
czonych na realizację inwestycji technologicznej (podlegają-

cych refundacji premią technologiczną), również o wydatki 
związane z:
-  transportem zakupionych, wytworzonych nowych lub używa-

nych środków trwałych, 
-  wykonaniem przez doradców zewnętrznych studiów, eksper-

tyz, koncepcji i projektów technicznych niezbędnych do reali-
zacji inwestycji technologicznej,

-  kosztami związanymi z uzyskiwaniem, walidacją i obroną pa-
tentów oraz innych wartości niematerialnych i prawnych, zwią-
zanych z inwestycją technologiczną.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest uzyskanie promesy 
kredytu na innowacje technologiczne w banku komercyjnym, m.in. 
w Banku Millennium, która potwierdza zdolność kredytową wnio-
skodawcy do realizacji planowanej inwestycji, a następnie podpisa-
nie umowy o kredyt. Warto tu nadmienić, że promesę tego typu 
może wystawić tylko ten bank, który ma podpisaną umowę z BGK.
Firma może wnioskować o częściową wypłatę dotacji już po zre-
alizowaniu 25% wartości inwestycji. 

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie:
•  1. runda: 1–30 czerwca
•  2. runda: 1–30 lipca
•  3. runda: 31 lipca – 31 sierpnia
•  4. runda: 1– 30 września
•  5. runda: 1–29 października
•  6. runda: 30 października – 30 listopada
•  7. runda: 1–30 grudnia
Zakończenie naboru wniosków – 30 grudnia 2020 r. (do godz. 15.00).

Program skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP (zatrud-
niających do 250 pracowników, o rocznym obrocie nieprzekraczającym 
równowartości 50 mln EUR lub sumie bilansowej nieprzekraczającej 
równowartości 43 mln EUR), działających na terytorium Polski oraz 
posiadających zdolność kredytową.

Zachęcamy do kontaktu z Doradcą w celu uzyskania szczegółowych 
informacji na temat promesy kredytowej oraz skorzystania z możli-
wości, jakie oferuje kredyt na innowacje technologiczne.Więcej in-
formacji na stronie https://www.bankmillennium.pl/przedsiebiorstwa.

Agnieszka Kwiatkowska
Departamemt Marketingu Bankowości Przedsiębiorstw

Bank Millennium
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Bank Millennium wspiera przedsiębior-
ców dotkniętych skutkami pandemii. 
Dzięki kolejnej umowie, jaką zawarł 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
(BGK), przedsiębiorcy zyskali możliwość 
ubiegania się o dopłaty do odsetek kre-
dytowych. Z tego rozwiązania mogą 
w Banku Millennium skorzystać firmy 
obsługiwane w segmencie Bankowo-
ści Przedsiębiorstw, których płynność 
została naruszona podczas pandemii, 
a przed nią nie znajdowały się w trud-
nej sytuacji. 

– Podejmujemy wiele działań wspierają-
cych przedsiębiorców w tej trudnej sytu-
acji. Program dopłat do odsetek jest kolej-
ną udostępnianą przez Bank Millennium, 
po gwarancjach płynnościowych i gwaran-
cjach de minimis, inicjatywą, w ramach 
której przedsiębiorcy dotknięci skutkami 
pandemii otrzymują realne wsparcie, 
tym razem w postaci dopłat do odsetek 
– mówi Andrzej Gliński, Członek Zarządu 
Banku Millennium.

Dopłaty do odsetek kredytowych mają 
na celu zapewnienie lub poprawę krót-
ko- lub średnioterminowej płynności 
finansowej utraconej lub zagrożonej 
utratą w związku ze skutkami rozprze-
strzeniania się COVID-19. Wysokość 
dopłat zależna jest od wielkości przed-
siębiorstwa i wynosi 2 pp. dla Klientów 
z segmentu MŚP (wg definicji Rozporzą-
dzenia Komisji UE nr 651/2014) i 1 pp. 
dla dużego przedsiębiorstwa. Dopłaty 
wypłacane są ze środków Funduszu 
Dopłat do Oprocentowania w BGK, 
a pozostałą cześć odsetek należnych 
Bankowi spłaca Klient. 

Z programu mogą skorzystać Klienci, 
którzy do końca tego roku podpiszą 
z Bankiem umowę kredytu w rachunku 
bieżącym lub umowę kredytu obroto-
wego, bądź aneks do istniejącej umowy 
uwzględniający postanowienia wynika-
jące z uregulowań ustawowych (Usta-
wa z dnia 19 czerwca 2020 r. o do-
płatach do oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych przedsiębior-
com dotkniętym skutkami COVID-19 
oraz o uproszczonym postępowaniu 
o zatwierdzenie układu w związku 
z wystąpieniem COVID-19). Dopłaty 
udzielane są na okres do 12 miesię-
cy od podpisania umowy w ramach 
Funduszu Dopłat do Oprocentowania 
prowadzonego przez BGK i stanowią 
pomoc publiczną udzielaną w ramach 
limitu 800 000 EUR dla każdego przed-
siębiorcy.

Więcej informacji mogą Państw uzyskać 
u swojego Doradcy Bankowego lub zna-
leźć na stronie www.bankmillennium.pl/
przedsiębiorstwa/.

4 września 2020 r. rozpoczęły się wstępne konsultacje projektu ustawy zmieniającej 
przepisy dotyczące podatku u źródła (ang. withholding tax, WHT). Ostateczne brzmie-
nie przepisów nie jest jeszcze znane, niemniej jednak kierunek reform przedstawiony 
przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów wydaje się uwzględniać postulaty zgłasza-
ne przez podatników.

Głównym założeniem reformy WHT ma być zawężenie zakresu podmiotowo-
przedmiotowego mechanizmu pobierania podatku u źródła dla płatności przekra-
czających limit 2 milionów PLN rocznie. Mechanizm ten miałby obowiązywać tylko 
w przypadku płatności o charakterze biernym (czyli bez uwzględniania płatności za 
tzw. usługi niematerialne) oraz byłby zawężony tylko do podmiotów powiązanych. 
Zmianie ma ulec definicja rzeczywistego właściciela oraz doprecyzowane ma zo-
stać pojęcie należytej staranności. Zmiany mają nastąpić także w zakresie stosowa-
nia i terminu ważności opinii zabezpieczającej.

Projekt nowelizacji ma wkrótce zostać udostępniony publicznie. Ministerstwo 
Finansów planuje również wydać w 2021 r. objaśnienia podatkowe do nowych 
przepisów. 

Niestety ze strony przedstawicieli Ministerstwa Finansów nie padły deklaracje 
kolejnego odroczenia obowiązywania przepisów dotyczących nowego mechani-
zmu poboru podatku u źródła.

4 września 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów zamieszczono 
informację, że do końca trzeciego kwartału br. ma zostać przyjęty projekt zmian w CIT 
i PIT, którego celem jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego. 

Z opublikowanych założeń wynika, że planowane zmiany nie będą miały jedynie charak-
teru kosmetycznego. Szykuje się zatem poważna nowelizacja, która ma uregulować m.in. 
następujące kwestie:
1.  objęcie zakresem podmiotowym ustawy CIT mających siedzibę lub zarząd w Pol-

sce spółek komandytowych (czyli spółek wykorzystywanych często przez podatni-
ków w ramach struktur optymalizacyjnych) oraz tych spółek jawnych, w przypadku 
których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek 
jawnych nie są ujawniani,

2.  nałożenie na wybranych podatników CIT obowiązku sporządzenia i podania do publicz-
nej wiadomości polityki podatkowej,

3.  ograniczenie możliwości rozliczenia strat w sytuacji przejęcia / nabycia ZCP,
4.  bezpośrednie objęcie regulacją art. 14a (mówiącego o przychodzie w przypadku ure-

gulowania zobowiązania przez wykonanie świadczenia niepieniężnego) przeniesienia 
majątku likwidowanej spółki prawnej,

5.  rozwianie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących limitowania nadwyżki kosztów 
finansowania dłużnego.

Jednocześnie ustawa ma zlikwidować ulgę, o której mowa w ar t. 27g ustawy PIT 
(tzw. ulgę abolicyjną). 

Natomiast w zakresie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiąganych przez osoby f izyczne proponowane zmiany mają na 
celu przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w formie ryczałtu 
od przychodów ewidencjonowanych oraz poszerzenie grupy podatników, którzy 
będą mogli z tej formy opodatkowania skorzystać. Chodzi tu m.in. o podwyższenie 
obecnego limitu uprawniającego do korzystania przez przedsiębiorców – osób f i-
zycznych z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego z 250 tys. EUR 
do 2 mln EUR.

Prace nad projektem można śledzić na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej https://bip.kprm.gov.pl (BIP Rady Ministrów / Prace legislacyjne RM i Prezesa RM / 
Prace legislacyjne Rady Ministrów / Wykaz prac legislacyjnych i programowych / Numer 
projektu: UD126).

KOLEJNA REFORMA PODATKU U ŹRÓDŁA

MINISTERSTWO FINANSÓW ZAPOWIADA DALSZE 
USZCZELNIANIE SYSTEMU PODATKOWEGO

PROGRAM DOPŁAT  
DO ODSETEK
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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.

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 31 31 31

ZRÓŻNICOWANE PERSPEKTYWY  
KONSUMPCJI W GOSPODARCE

Źródło: Macrobond

Źródło: Macrobond

Udział gospodarstw domowych, 
które ograniczyły wydatki  
w efekcie COVID-19

Usługi fryzjerskie,
kosmetyczne

Zakupy w galeriach 
handlowych

Restauracje, 
puby, bary

Pływalnie, 
kluby fitness

Wydarzenia kulturalne
 i rozrywkowe

0% 30% 60% 90%

52%

58%

68%

70%

80%

Źródło: PIE, PFR

Opublikowane ostatnio bardziej szczegółowe informacje dotyczące wzrostu gospodarczego 
w drugim kwartale br. wskazują, że polski PKB obniżył się o 8,2% r/r oraz – po korekcie se-
zonowej – o 8,9% kw/kw. Odczyty te, najniższe w historii danych o rachunkach narodowych, 
potwierdzają silny wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę w Polsce. W drugim kwartale 
spadek PKB był głównie wynikiem negatywnych zmian w konsumpcji gospodarstw domowych, 
która stanowi największy komponent wzrostu PKB w naszym kraju. Wprowadzenie lockdow-
nu i samoizolacja konsumentów wpłynęły na mocny spadek spożycia gospodarstw domowych -  
o 10,9% r/r po wzroście o 1,2% r/r w pierwszym kwartale. Jeszcze silniej PKB i konsumpcja 
w sektorze gospodarstw domowych obniżyły się w strefie euro będącej naszym głównym 
partnerem handlowym – odpowiednio o 14,7% r/r oraz o 15,9% r/r. Pomimo większego spad-
ku popytu konsumpcyjnego w strefie euro część branż w Polsce bardziej niż w unii walutowej 
ucierpiała z powodu lockdownu oraz samoizolacji obywateli. 

Według danych Eurostatu wartość dodana brutto w sektorze sztuki, rekreacji i rozrywki spa-
dła w Polsce w drugim kwartale o 45,9% r/r, co jest czwartym najgorszym wynikiem wśród 
krajów-członków Unii Europejskiej. W  strefie euro spadek w tym sektorze wyniósł 27,1% r/r, 
a w całej Unii Europejskiej 27,9% r/r. Dane te wskazują, że polscy konsumenci zdecydowanie 
bardziej ograniczyli korzystanie z usług związanych ze sztuką, rekreacją i kulturą, co przypisać 
można skali obostrzeń (zamknięcie części działalności), większej samoizolacji ludności oraz 
zmianie struktury konsumpcji w warunkach pogorszenia sytuacji na rynku pracy i zwiększenia 
stopy oszczędności. W tym samym kierunku oddziałują ograniczenia podaży tych usług w wa-
runkach obniżonego popytu. 

Zmiany w konsumpcji towarów i usług w wyniku pandemii potwierdzają wyniki badania an-
kietowego przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny i Polski Fundusz Rozwoju. 
Wskazują one, że aż 80% respondentów rzadziej niż przed pandemią bierze udział w wydarze-
niach kulturalnych i rozrywkowych. Dane te kontrastują z informacjami dotyczącymi korzystania 
z usług fryzjerskich i kosmetycznych, gdzie mniejszy odsetek – 52% gospodarstw domowych 
– ograniczył swoje wydatki po wybuchu pandemii COVID-19. W naszej opinii sytuacja ta będzie 
utrzymywała się także w przyszłości pomimo relatywnie dobrej sytuacji finansowej gospodarstw 
domowych. Według tego samego badania 71% Polaków pozytywnie ocenia swoją pozycję finan-
sową. Ponadto 57% ankietowanych nie odczuło zmian swojej sytuacji finansowej po pojawieniu 
się COVID-19. Naszym zdaniem sytuacja znacznej części usług, w tym w szczególności sektora 
rozrywkowego, nie powróci do poziomu sprzed pandemii w najbliższych kwartałach.
 
Warto zauważyć, że wyrażonej w badaniu relatywnie dobrej percepcji sytuacji finansowej go-
spodarstw domowych sprzyja ograniczony wzrost bezrobocia. Według szacunków Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec 
sierpnia 6,1%, podobnie jak przed miesiącem. Sierpień był pierwszym miesiącem stabilizacji 
stopy bezrobocia (po odsezonowaniu) od początku epidemii COVID-19 w Polsce. Ograni-
czonemu wzrostowi bezrobocia w ostatnich miesiącach sprzyja wyraźne przyspieszenie ak-
tywności gospodarczej po zniesieniu większości obostrzeń, a także działania rządu w ramach 
Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej dla przedsiębiorstw. Czynnikiem niepewności po-
zostaje jednak reakcja rynku pracy na zakończenie programów rządowych, niemniej jednak 
widać, że zaburzenia na rynku pracy wywołane pandemią są mniejsze niż obawiano się na 
początku kryzysu.

Podsumowując, perspektywy dla konsumpcji gospodarstw domowych pozostają relatywnie 
dobre, wspierane przez ograniczoną od początku epidemii skalę schłodzenia krajowego rynku 
pracy. Sądzimy zatem, że w kolejnych kwartałach wydatki konsumpcyjne gospodarstw domo-
wych znacząco przyspieszą, co już potwierdzają wzrosty r/r sprzedaży detalicznej towarów. 
Pesymistyczne oczekiwania dotyczą konsumpcji części usług, gdyż ze względu na przeciw-
działanie zachorowaniom na COVID-19 popyt na nie pozostanie obniżony względem okresu 
poprzedzającego ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego w marcu br. 

Andrzej Kamiński
Biuro Analiz Makroekonomicznych

Bank Millennium 
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