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

BREXIT1
A SPRAWY BANKOWE
Przypomnijmy, że Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Wielka Brytania) nie jest państwem
członkowskim Unii Europejskiej (UE) już od 1 lutego 2020 r.,
ale od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. trwał tzw. okres
przejściowy, który w praktyce oznaczał, że Wielka Brytania
była związana całym prawem UE i była traktowana jakby nadal
była członkiem UE, z tą jednak różnicą, że jej przedstawiciele
nie uczestniczyli w pracach instytucji UE. Okres przejściowy
oznaczał, że z punktu widzenia obywateli i firm w relacjach UE
z Wielką Brytanią nie było praktycznie żadnych zmian w porównaniu do okresu członkostwa tego kraju w UE.
Z dniem 31 grudnia 2020 r. okres przejściowy w relacjach pomiędzy Wielką Brytanią a UE dobiegł końca, a dzień 1 stycznia 2021 r.
był pierwszym dniem po jego zakończeniu.
Od 1 stycznia 2021 r.:
• Wielka Brytania jest państwem trzecim dla UE (nie będzie państwem członkowskim UE),
• Wielka Brytania nie jest częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Oznacza to, że podmioty z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz obywatele Wielkiej Brytanii stracili dostęp do rynku wewnętrznego
UE na dotychczasowych zasadach, w tym możliwość korzystania
ze swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób wewnątrz
UE na podstawie prawa UE. Obywatele UE oraz podmioty z siedzibą w UE stracili analogicznie dostęp na dotychczasowych zasadach do rynku brytyjskiego na podstawie wspomnianych swobód
gwarantowanych prawem UE.
Konsekwencją ww. procesu są również zmiany w korzystaniu
z usług bankowych, które ze względu na swój transgraniczny charakter mogłyby być powiązanie z Wielką Brytanią. Do obszarów,
w których już nastąpiły lub mogą nastąpić w przyszłości takie zmiany, należy w szczególności zaliczyć:
Przelewy SEPA:
Od wielu lat przedsiębiorcy rozliczający się z kontrahentami z UE
w walucie EUR, w tym z Wielkiej Brytanii, korzystają z łatwego i taniego przelewu SEPA. Jednolity Obszar Płatności w EUR zapewnia
szybki czas dostarczenia środków na dzień następny, podział kosztów pomiędzy nadawcę a odbiorcę, niską opłatę równą opłacie za
przelew krajowy. Co się zmieniło?
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1) Wielka Brytania nadal jest uznawana za część geograficznego
obszaru SEPA, a więc klienci banków z Polski nadal będą mogli
realizować przelewy w ramach Jednolitego Obszaru Płatności
w Euro i po 1 stycznia 2021 r., do czasu pojawienia się ewentualnych innych wytycznych, rozliczenia SEPA realizowane z Wielką Brytanią pozostaną w niezmienionej formule.
2) W poleceniach przelewu do banków w Wielkiej Brytanii we wszystkich walutach klienci banków z Polski mogą wybierać nie tylko opcję
SHA, ale także inne opcje kosztowe OUR lub BEN2.
3) Konsekwencją brexitu mogą być zmiany stawek opłat z tytułu realizacji płatności zagranicznych do Wielkiej Brytanii. Nie
będzie obowiązywać zasada dotycząca przelewów w walucie
EUR w ramach państw członkowskich UE zrównująca opłatę
za ten przelew do opłaty za przelew krajowy (w przypadku
Polski do opłaty za przelew krajowy w walucie PLN).
Transakcje w e-commerce dokonywane kartami płatniczymi:
W przypadku, gdy odbiorca płatności znajduje się na terenie
Wielkiej Brytanii, posiadacz karty wydanej przez bank zlokalizowany w UE (w tym w Polsce) może nie zostać objęty procedurą
silnego uwierzytelnienia (tzw. Strong Customer Authentication)
transakcji, gdyż jest ona realizowana poza EOG. W wyjątkowych
sytuacjach, w których odbiorca płatności nie wspiera tego standardu zabezpieczenia transakcji, taka transakcja płatnicza może
zostać odrzucona.
Bank na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z brexitem
i jego potencjalnymi skutkami i będzie odrębnie informował, jeśli wystąpią w procesie brexitu zdarzenia, które będą ewentualnie
wymagały podjęcia stosownych działań przez Klientów.
Marta Postek
Departament Bankowości Transakcyjnej
Bank Millenniumm
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Brexit- przyjęta nazwa dla procesu występowania Wielkiej Brytanii z UE.

Opcja SHA oznacza, że prowizje i opłaty należne bankowi wysyłającemu opłaca zleceniodawca, a koszty banku odbiorcy i banków pośredniczących biorących udział w realizacji przelewu zagranicznego pokrywa
odbiorca. Opcja kosztowa OUR – oznacza, że zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wszystkich należnych prowizji i opłat bankowych z tytułu
realizacji przelewu zagranicznego, w tym kosztów banków pośredniczących biorących udział w realizacji przelewu zagranicznego. Opcja kosztowa BEN – oznacza, że prowizje i opłaty wszystkich banków biorących
udział w realizacji przelewu zagranicznego pokrywa odbiorca.
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E-URZĄD SKARBOWY
– SPRAW PODATKOWE ZAŁATWISZ W SIECI
Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa przygotowały projekt
ustawy, która ma na celu wprowadzenie nowego narzędzia informatycznego dla
klientów KAS w postaci e-Urzędu Skarbowego.
Będzie to system teleinformatyczny dedykowany 5 grupom interesariuszy:
podatnikom, płatnikom, pełnomocnikom, komornikom sądowych i notariuszom. Dzięki niemu można będzie drogą cyfrową załatwić sprawy podatkowe,
głównie z zakresu VAT, PIT i CIT, bez konieczności udawania się do Urzędu
Skarbowego. Po zalogowaniu się do konta w serwisie e-Urząd Skarbowy użytkownik będzie mógł zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi swoich rozliczeń
ze skarbówką, a tak że załatwić inne sprawy związane z podatkami. System ma
służyć do dwustronnej komunikacji: klientów z organami K AS oraz organów
K AS z klientami.
Wprowadzenie takiego rozwiązania niewątpliwie ułatwi podatnikom wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, w tym zapłatę podatku. Natomiast organy
KAS, dzięki automatyzacji procesu, załatwią nasze sprawy podatkowe szybciej,
bez zbędnego formalizmu.

PAKIET SLIM VAT
JUŻ OBOWIĄZUJE
Nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern
VAT) weszła w życie 1 stycznia 2021 r. Wprowadziła ona wiele rozwiązań, które znoszą zbędne i nadmiarowe obowiązki w zakresie VAT spoczywające na podatnikach oraz
upraszczają niektóre procedury w VAT.
W zakresie zmian dotyczących fakturowania zlikwidowano obowiązek uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus. Podatnik będzie dokonywał obniżenia
VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej, pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji będzie wynikało, że uzgodnił z nabywcą warunki transakcji. W zakresie faktur korygujących in plus wprowadzono rozwiązanie polegające na
korygowaniu podstawy w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia
podstawy opodatkowania.
Wprowadzono możliwość stosowania jednolitego kursu waluty dla celów VAT i podatku
dochodowego. Rozwiązanie to jest dobrowolne i nie wymaga informowania Urzędu Skarbowego. Niemniej jednak po wyborze opcji jednolitego kursu waluty, podatnik będzie
obowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od początku
miesiąca, w którym ją wybrał.
Przewidziano również ułatwienia dla eksporterów - wydłużono termin na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów
z 2 na 6 miesięcy.
Inne korzyści wynikające z nowelizacji to:
• wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów
rozliczeniowych przy rozliczeniach miesięcznych,
• możliwość odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących
nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży oraz
• podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł.

WALUTOWE USŁUGI SKARBOWE
Z PRESTIŻOWĄ NAGRODĄ

Bank Millennium otrzymał nagrodę
The Best Foreign Exchange Provider
in Poland for 2021 w konkursie organizowanym już po raz 21. przez renomowany magazyn Global Finance.
– Bardzo cieszymy się z prestiżowej nagrody Global Finance, a fakt, że w tej
samej kategorii zwyciężył w tym roku
również Millennium bcp w Portugalii
i Millennium bim w Mozambiku, jest dodatkowym powodem do dumy. W czasach bezprecedensowych wydarzeń
i dużej zmienności na światowych r ynkach, zapewnienie Klientom najwyższej
jakości usług z obszaru transakcji FX ma
ogromne znaczenie. Słuchamy naszych
Klientów i chcemy być ich partnerem
w czasach spokojniejszych oraz tych
bogatszych w wyzwania – mówi Andrzej Gliński, Członek Zarządu Banku
Millennium.
– Obszar Skarbu był zawsze przedmiotem
najwyższej uwagi w Banku Millennium –
zarówno w zakresie transakcji międzybankowych, jak i transakcji z Klientami.
Już w 2009 roku zainwestowaliśmy w nowoczesne rozwiązania technologiczne,
umożliwiające Klientom korporacyjnym
handel elektroniczny na rynku FX. Jest
to spójne z długofalową strategią Banku,
której jednym z filarów jest digitalizacja.
Usługi Skarbu to również ważny element
oferty produktowej Bankowości Przedsiębiorstw, promującej kompleksowy i szybki
dostęp do palety rozwiązań skarbowych
z zakresu wymiany FX – mówi Marcin
Serafin, Dyrektor Wydziału Transakcji
z Klientami w Departamencie Skarbu
Banku Millennium.
Kryteria wyłonienia zdobywców nagrody
obejmowały przede wszystkim wolumen
transakcji, udział w rynku, jakość obsługi
klienta, konkurencyjność cen oraz wykorzystanie innowacyjnych technologii.
Global Finance uwzględniał również
zgłoszenia banków, opinie analityków
branżowych, managerów i specjalistów
z zakresu technologii.
Magazyn Global Finance, wydawany
od 1987 roku, ma czytelników w 191
krajach. Odbiorcami Global Finance są
prezesi, dyrektorzy generalni, dyrektorzy
finansowi, skarbnicy i inni wyżsi urzędnicy
odpowiedzialni za podejmowanie decyzji
inwestycyjnych i strategicznych w międzynarodowych przedsiębiorstwach i instytucjach. Global Finance ma siedzibę
w Nowym Jorku, a biura znajdują się na
całym świecie. Global Finance regularnie
wybiera najlepsze banki i innych dostawców usług finansowych. Nagrody te stały się znanym i uznanym wyróżnikiem
doskonałości dla światowej społeczności
finansowej.
luty 2021

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

PERSPEKTYWY KRAJOWEJ GOSPODARKI
W 2021 ROKU

Globalne indeksy PMI
dla przemysłu i usług (pkt)

Więcej niepewności dotyczy odbudowy inwestycji w środki trwałe. Wpływ na to będzie
miała wciąż utrzymująca się na wysokim poziomie niepewność co do perspektyw gospodarki. Rozpoczęcie procesu szczepień zapewne część tej niepewności zredukuje, niemniej
na widoczny efekt trzeba będzie poczekać do czasu uzyskania zbiorowej odporności na koronawirusa, co zajmie co najmniej kilka kwartałów. Tymczasem niepewność sytuacji gospodarczej pozostaje główną barierą prowadzenia działalności gospodarczej, która w niewielkim
stopniu ustąpiła względem 2Q. Skłonność firm do inwestycji w maszyny i urządzenia będzie
ograniczana przez obniżone wykorzystanie mocy wytwórczych, które według szacunków
NBP jest obecnie najniższe od blisko 4 lat. Oznacza to, że odbudowujący się popyt firmy będą mogły zaspokoić przy wykorzystaniu obecnego majątku produkcyjnego. Globalny
trend do automatyzacji i digitalizacji powinien sprzyjać odbudowie inwestycji w średnim
okresie, choć jego nasilenia oczekiwać można po zmniejszeniu niepewności w gospodarce.
Sprowadzenie nominalnych stóp procentowych w Polsce do niemal zera wyczerpało, w mojej
ocenie, przestrzeń do dalszych ich obniżek. Niższe stopy procentowe nie przyniosą pożądanego skutku w postaci pobudzenia akcji kredytowej i pogorszą stabilność systemu finansowego. Moim bazowym scenariuszem jest stabilizacja stóp proc., być może nawet do końca
kadencji obecnej RPP. Większa uwaga RPP na kurs walutowy może powodować, że w sytuacji
gwałtowniejszego umocnienia złotego bankierzy centralni będą chcieli powstrzymać zwyżkę
polskiej waluty, aby nie doprowadzić do pogorszenia konkurencyjności polskiego eksportu. Na
rynkach finansowych rok 2021 powinien być okresem stopniowej stabilizacji. W przypadku złotego oznacza to nieznaczne umocnienie i odrobienie popandemicznych strat, czemu
pomoże odbudowa wzrostu gospodarczego, niemniej jednak możliwość interwencji walutowych przez NBP będzie ograniczała przestrzeń możliwego umocnienia złotego. Ciągle należy pamiętać, że głównym ryzykiem dla gospodarki jest pandemia. Tempo i skala odbicia gospodarki będzie zależała od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz dynamiki procesu szczepień.
Jego sprawna realizacja daje szanse na szybsze wygaszenie kryzysu i zwiększa przestrzeń do
pozytywnych niespodzianek ekonomicznych w tym roku.
Grzegorz Maliszewski
Główny Ekonomista
Bank Millennium
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To czy rok 2021 będzie lepszy od 2020 zależe m.in. od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz
tempa rozpowszechniania szczepień. Z tego też powodu oczekiwania na ten rok obarczone
są podwyższoną niepewnością, choć skala niespodziewanych wydarzeń może być mniejsza
niż w mijającym roku. Od drugiego kwartału polska gospodarka może zacząć przyspieszać,
odrabiając straty wywołane pandemią. Głównym paliwem gospodarki, w mojej ocenie, będzie
popyt konsumpcyjny i eksport. Zakładając mniejsze ryzyko wprowadzenia kolejnych ścisłych
lockdownów, ograniczających mobilność społeczeństwa, a przez to możliwości dokonywania
wydatków, perspektywy konsumpcji rysują się umiarkowanie optymistycznie. Sprzyjać temu
mogłaby odbudowa nastrojów konsumentów, szczególnie w aspekcie skłonności do dokonywania ważnych zakupów. Tym bardziej, że rok 2021 ma szanse przynieść wzrost dochodów
rozporządzalnych gospodarstw domowych. Czynnikiem wspierającym konsumpcję gospodarstw domowych będzie także spadek stopy oszczędności, która ze względu na wstrzymanie konsumpcji (lockdown) i wzrost przymusowych oszczędności wzrosła w czasie pandemii.
Według danych Eurostatu stopa oszczędności w UE wzrosła o 12,4 pkt. proc. do 23,9% (jako
% dochodu rozporządzalnego). Szczegółowe dane dla Polski nie są dostępne, jednak wzrost
depozytów bankowych gospodarstw domowych oraz innych aktywów finansowych sugeruje
istotny wzrost stopy oszczędności również w Polsce. Czynnikiem ryzyka dla konsumpcji pozostaje spodziewany przez nas wzrost bezrobocia, który powinien utrzymać się także w 2021 r.
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Rok 2020 był wyjątkowy pod wieloma względami. To jednak przede wszystkim rok najsilniejszego załamania koniunktury od czasu II wojny światowej, wywołanego pandemią koronawirusa. Zamiast spodziewanego na początku roku wzrostu gospodarka polska skurczyła się,
według moich szacunków o 3,3%. Szok ekonomiczny oraz załamanie konsumpcji i inwestycji
wywołane pandemią i lockdownem były głębokie, jednak nie tak silne, jak obawiano się na
początku kryzysu. Trzeci kwartał ub. roku pokazał, że gospodarki wsparte pakietami fiskalnymi i monetarnymi mogą szybko powrócić do wysokiej aktywności.
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