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W nowej pandemicznej rzeczywistości przedsiębiorstwa 
przyspieszyły wyścig w kierunku cyfryzacji, starając się posze-
rzać ofertę usług i procesów cyfrowych, dzięki którym mogą 
utrzymać kontakt ze swoimi Klientami, dotrzeć do nich 
z ofertą i utrzymać konkurencyjną pozycję.

W Banku Millennium również obserwujemy rosnący trend zain-
teresowania rozwiązaniami cyfrowymi. Jednym z przykładów jest 
usługa Qlips, której celem jest ułatwienie procesu dystrybucji 
i opłacania rachunków zarówno od strony wystawcy, jak i płatnika. 

Qlips jest dostępny od ponad dwóch lat, ale dopiero w ostatnim czasie 
wzrosła liczba płatników, dla których usługa jest dostępna. Do kilku mi-
lionów płatników posiadających rachunki w mBanku i Banku Millennium 
dołączyli płatnicy z Banku Pekao, a kolejne duże banki deklarują, że pro-
wadzą zaawansowane prace nad wdrożeniem usługi.

W swoim głównym założeniu Qlips jest wygodnym dla konsumen-
tów sposobem opłacania rachunków. Każda osoba, która na co dzień 
opłaca domowe rachunki ma do czynienia z szerokim wachlarzem 
metod otrzymywania faktur lub informacji o wymaganych płatnościach 
np.: e-mail, sms, tradycyjna poczta, eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi 
Klienta). Równie bogate są możliwości regulowania płatności:  przelew 
w bankowości internetowej, na poczcie lub w placówce banku, zlecenie 
stałe czy polecenie zapłaty. Niektórzy usługodawcy dają też możliwość za-
inicjowania płatności bezpośrednio z maila z eFakturą lub serwisu eBOK.

Mnogość opcji sprawia, że brakuje jednego miejsca, w którym 
można byłoby sprawdzić wszystkie rachunki oczekujące na zapła-
cenie i opłacić je w wygodny i bezpieczny sposób. Takim miejscem 
w naturalny sposób są systemy bankowości elektronicznej, któ-
rych aktywnie używa w Polsce już kilkanaście milionów osób. 

Schemat działania usługi jest bardzo prosty. Wystawcy faktur 
przesyłają informacje o zobowiązaniach do swojego banku, który 
następnie przekazuje je do Krajowej Izby Rozliczeniowej. Żąda-
nie płatności musi zawierać unikalny identyfikator płatnika oraz 
podstawowe dane oczekiwanej płatności (kwota, data wyma-
galności, opis, rachunek docelowy). Identyfikatorem może być 
PESEL (w celu uniknięcia przekazywania danych osobowych 
PESEL jest przesyłany w formie zakodowanej) lub NIP płatnika. 
Wystawca może przesłać w żądaniu płatności również link do 
obrazu faktury lub innego dokumentu na podstawie, którego 
przesyła żądanie płatności.

W dalszej kolejności banki płatników pobierają informacje o żąda-
niach płatności dla płatników, którzy wyrazili zgodę zarówno na korzy-
stanie z usługi Qlips, jak i na prezentację żądań płatności od konkret-
nego wystawcy. Płatnik może zaakceptować dane żądanie płatności, 
wskazując ewentualnie inną datę wykonania, lub je odrzucić. Płatnik 
nie ma możliwości edycji danych z przesłanego żądania płatności, co 
usprawnia proces rekoncyliacji faktur opłaconych zawsze na właściwy 
numer rachunku i zawsze z oczekiwanym opisem tytułu. Wystawca 
nie musi uzyskiwać zgody płatnika na wykorzystywanie usługi, ponie-
waż pozyskają ją banki płatników. Jednocześnie wystawcy, udostępnia-
jąc klientom nową, wygodniejszą niż dotychczasowe, metodę opłaca-
nia rachunków mogą liczyć na skrócony cykl spływu należności i tym 
samym bardzo realne korzyści finansowe. 

Kluczem do sukcesu rynkowego usługi jest jednak duża liczba wystaw-
ców faktur, która pozwoli użytkownikom na wygodne przeglądanie 
zdecydowanej większości zobowiązań w jednym miejscu. Mając to na 
uwadze od początku tworzenia założeń dla usługi Qlips położono duży 
nacisk na łatwość wdrożenia dla wystawców faktur zarówno od strony 
proceduralnej, jak i zmian wymaganych w systemach informatycznych. 

Klient Banku Millennium (wystawca faktury), który zdecyduje się 
korzystać z usługi będzie mógł wysyłać żądania płatności korzystając 
z systemu bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw. 
Wystarczy wygenerować prosty plik tekstowy zawierający wszystkie 
niezbędne informacje. Również informacje o statusie wysłanych infor-
macji wystawca otrzyma w systemie bankowości elek tronicznej. 

Warto zwrócić uwagę, jak wygodna dla płatnika jest obsługa 
Qlips w Banku Millennium. Płatnik za każdym razem otrzymuje 
powiadomienie o nowej fakturze i może ją opłacić, korzystając 
z bankowości elektronicznej. Może również wyrazić zgodę, aby 
faktury nieprzekraczające zdefiniowanego limitu były opłacane au-
tomatycznie. W takim przypadku opłacanie rachunków staje się 
praktycznie „bezobsługowe”. 

Qlips jest usługą, która ma szanse zdobyć dużą sympatię klientów. 
Liczymy, że niedługo znacznie wzrośnie skala jej wykorzystania, 
a o jej zaletach będzie przekonywać się coraz szersze grono za-
równo wystawców, jak i płatników faktur.

Paweł Idzikowski
Departament Bankowości Elektronicznej
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29 października br. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr UC60 
w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), którego celem jest 
jest uproszczenie obowiązków związanych z podatkiem VAT dla przedsiębiorstw 
prowadzących transgraniczną sprzedaż towarów lub usług (głównie przez internet) 
konsumentom końcowym (B2C) oraz do zapewnienia prawidłowości uiszczania po-
datku na rzecz państwa członkowskiego nabywcy lub usługobiorcy zgodnie z zasadą 
opodatkowania w państwie członkowskim przeznaczenia. 

Projekt ustawy zakłada m.in. ujednolicenie na terenie całej UE  limitów obowiązują-
cych przy sprzedaży wysyłkowej, po których przekroczeniu dostawca obowiązany 
jest rozliczyć VAT w kraju przeznaczenia. Obecnie progi te są ustalane odrębnie 
przez każdy kraj. 

Wprowadzona ma zostać także nowa fakultatywna procedura szczególna VAT–OSS 
(One Stop Shop) mająca na celu uproszczenie obowiązków nałożonych na podatni-
ków dokonujących dostaw towarów lub świadczących usługi osobom niebędącym 
podatnikami (konsumentom) na terytorium UE, poprzez umożliwienie im:
• elektronicznej rejestracji dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim,
• deklarowania i płacenia należnego podatku VAT w ramach jednej elektronicznej 

kwartalnej deklaracji,
• współpracy z administracją podatkową państwa członkowskiego siedziby działalno-

ści gospodarczej, nawet jeśli dokonywane dostawy/świadczenie usług mają charakter 
transgraniczny.

Z powodu pandemii koronawirusa Rada UE przesunęła termin wdrożenia w pań-
stwach unijnych pakietu e-commerce z 1 stycznia na 1 lipca 2021 r.

28 października 2020 r. Sejm uchwalił ustawę przewidującą m.in. objęcie podatkiem CIT 
spółek komandytowych. Zgodnie z ustawą spółki komandytowe będą miały możliwość 
podjęcia do końca bieżącego roku decyzji o odroczeniu objęcia podatkiem CIT do koń-
ca kwietnia 2021 r. Ustawa nie reguluje, w jaki sposób należy tego dokonać, wydaje się 
zatem, że wystarczająca będzie uchwała wspólników. Nie przewidziano także obowiązku 
zgłaszania tego faktu organom podatkowym. Projekt przewiduje natomiast podniesienie 
limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do korzystania z ob-
niżonej 9% stawki podatku CIT z 1,2 do 2 mln EUR. Ustawą zajmuje się obecnie Senat, 
niemniej jednak wszystko wskazuje na to, że już niedługo spółki komandytowe przestaną 
być transparentne podatkowo.

Od 1 stycznia 2021 r. część firm będzie musiała prezentować publicznie realizowane stra-
tegie podatkowe. Obowiązek ten ma dotyczyć:
• podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym,
• podatkowych grup kapitałowych.

Podatnicy będą musieli przygotować sprawozdanie do końca dwunastego miesiąca nastę-
pującego po zakończeniu roku podatkowego. Niedopełnienie obowiązku poinformowa-
nia organów podatkowych o adresie strony internetowej, na której publikowana będzie 
ww. strategia, jest zagrożone karą pieniężną w wysokości do 250 tys. PLN.

W nowelizowanych przepisach zabrakło niestety stosownych przepisów przejściowych, 
które wskazywałyby, za który rok podatkowy należy po raz pierwszy przygotować przed-
miotową informację. Nie jest wykluczone, że pierwszą taką informację trzeba będzie 
przygotować w odniesieniu do roku 2020, czyli do okresu, w którym znowelizowane 
przepisy jeszcze nie obowiązywały.

PAKIET VAT E-COMMERCE  
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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. Żadna z części niniejszej 
publikacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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NIEPEWNE PERSPEKTYWY POLSKIEJ  
I GLOBALNEJ GOSPODARKI
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Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) dane potwierdziły silne odbicie koniunk-
tury w polskiej gospodarce po zniesieniu wiosennego lockdownu. Według szybkiego szacunku 
GUS spadek PKB wyhamował w trzecim kwartale do -1,6% r/r wobec spadku o 8,4% r/r w drugim 
kwartale. Na tle krajów UE spadek PKB o 1,6% r/r lokuje Polskę wśród krajów z najlepszym wyni-
kiem w trzecim kwartale. Po korekcie sezonowej PKB wzrósł o 7,7% kw/kw wobec wcześniejszego 
spadku o 9,0% kw/kw, odrabiając znaczną część strat poniesionych w trakcie lockdownu. Oznacza 
to zakończenie technicznej recesji, która definiowana jest jako dwa z rzędu kwartały spadku PKB 
w porównaniu z kwartałem poprzednim. Perspektywy na czwarty kwartał rysują się jednak mniej 
optymistycznie, ponieważ pandemia wróciła ze wzmożoną siłą.

Biorąc pod uwagę dynamikę pandemii, dane dotyczące trzeciego kwartału br. mają w dużej mierze 
charakter historyczny. Wprowadzone, w związku z nasileniem pandemii, restrykcje spowodują bo-
wiem pogłębienie recesji w czwartym kwartale i zwiększają ryzyka dla wzrostu w kolejnych kwarta-
łach. Co prawda skala restrykcji powróciła do poziomów obserwowanych na wiosnę – opracowany 
przez Uniwersytet w Oxfordzie indeks restrykcyjności reakcji rządów na pandemię koronawirusa 
przekroczył w Polsce poziomy notowane w kwietniu i maju – to jednak mniej szokowy charakter 
drugiej fali powinien powodować łagodniejsze skutki ekonomiczne niż wiosną. 

W mojej ocenie skutki ekonomiczne drugiej fali pandemii powinny być mniejsze niż pierw-
szej. Skala pesymizmu w gospodarce, pomimo większego nasilenia pandemii jest mniejsza 
niż wiosną, ze względu na mniej szokowy charakter drugiej fali, a także zrealizowane do tej 
pory wsparcie rządu, które łagodzi obawy o masowy wzrost bezrobocia. Znacznie lepsza 
niż na wiosnę jest także sytuacja płynnościowa firm, co jest m.in. efektem programów rzą-
dowych, ale też oszczędności po stronie firm. W rezultacie, pogorszenie nastrojów przed-
siębiorców i konsumentów ma obecnie mniej gwałtowny charakter. Czynnikiem łagodzącym 
wpływ pandemii na sytuację w przemyśle będzie lepsza sytuacja epidemiczna i ekonomiczna 
Chin, które obecnie znajdują się na ścieżce dynamicznej odbudowy koniunktury. Sugeruje 
to utrzymanie łańcuchów dostaw, które były zaburzone wiosną. Wsparciem dla gospodarki 
pozostaje także bardzo ekspansywna polityka fiskalna i monetarna – rekordowo niskie stopy 
i słaby złoty, który poprawia konkurencyjność polskiej gospodarki i wspiera wyniki finansowe 
eksporterów. W warunkach zwiększenia obostrzeń i zmniejszenia mobilności społeczeń-
stwa, a także zamknięcia części lokali usługowych i handlowych, perspektywy konsumpcji 
na najbliższe miesiące są mniej korzystne. Szczególnie widoczne będzie to w mniejszej kon-
sumpcji usług, która najdotkliwiej doświadcza skutków pandemi.

Prognozy na najbliższe miesiące obarczone są podwyższoną niepewnością w związku z dyna-
micznym rozwojem pandemii. Jeśli uda się uniknąć narodowej kwarantanny, to realizacja naszej 
prognozy na ten rok, zakładającej spadek PKB o 3,5%, jest realna. Niemniej jednak utrzymująca 
się niepewność co do perspektyw gospodarki polskiej i globalnej będzie ograniczała tempo 
wychodzenia z kryzysu, negatywnie wpływając na bezrobocie i inwestycje firm, obniżając moż-
liwości wzrostu gospodarki w 2021 roku. Ryzyka te materializują się obecnie w rewizji w dół 
prognoz na 2021 rok przez Komisję Europejską oraz Narodowy Bank Polski. Informacje o po-
stępie prac nad szczepionką dają szanse, że w przyszłym roku sytuacja epidemiczna będzie 
bardziej stabilna i zapewne uda się uniknąć kolejnych lockdownów. Wynalezienie szczepionki 
wyeliminuje część niepewności i przybliży zakończenie obecnego kryzysu, jednak średnio-
okresowe perspektywy gospodarki wciąż obarczone są podwyższoną niepewnością, także ze 
względu na zmiany strukturalne, które ten kryzys wywołał. Popyt na część produktów i usług 
będzie trwale mniejszy niż przed pandemią, co będzie wymagało zmiany strategii działania 
części firm. Zapewne nie wszystkie odnajdą się w nowych warunkach. 

W takich uwarunkowaniach bank centralny powinien prowadzić łagodną politykę pieniężną. 
W mojej ocenie bazowym scenariuszem jest stabilizacja stóp procentowych. Ewentualna reakcja 
władz monetarnych na pogorszenie perspektyw gospodarki w wyniku nasilenia drugiej fali pande-
mii, koncentrować się powinna na instrumentach ilościowych – skupie aktywów i instrumentach 
kredytowych. 

Grzegorz Maliszewski
Główny Ekonomista

Bank Millennium 

Indeks PMI dla przemysłu w Polsce  
i w strefie euro (pkt)
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