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Mniejsze firmy i większe przedsiębiorstwa, zaintere-
sowane gwarancjami BGK, mogą z nich skorzystać  
w Banku Millennium na specjalnych warunkach rów-
nież w 2021 r. Pakiet pomocowy został przedłużony do  
30 czerwca br., a dodatkowo część gwarancji dostępna 
jest na jeszcze korzystniejszych warunkach. 

Program gwarancji de minimis dostępny jest dla przedsiębiorstw mi-
kro, małych i średnich. W terminie do 30 czerwca br. utrzymano bar-
dzo korzystne warunki. Gwarancja udzielona w tym czasie nie niesie 
ze sobą dodatkowych kosztów w postaci prowizji za pierwszy rok 
korzystania z gwarancji. Utrzymano także wysoki poziom ochrony 
w wysokości 80% wartości kredytu. Warto podkreślić uniwersalny 
charakter tego zabezpieczenia, które stosowane może być zarówno 
do kredytów o charakterze obrotowym, jak i finansowania inwestycji. 
Dodatkowo, dla Klientów rozważających dłuższe okresy finansowania, 
wydłużono okres gwarancji aż do 75 miesięcy dla kredytu obrotowe-
go i do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. Wyjściem naprzeciw 
oczekiwaniom Klientów jest również istotne zwiększenie kwoty gwa-
rancji de minimis z 3,5 mln PLN do równowartości aż 1,5 mln EUR. 
Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy 
nie może przekroczyć równowartości 200 000 EUR lub 100 000 
EUR (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogo-
wego towarów) w okresie trzech kolejnych lat podatkowych.

W ofercie obowiązującej do końca czerwca br. dostępne będą 
nadal gwarancje płynnościowe, zaproponowane w 2020 roku 
jako dodatkowe wsparcie w okresie pandemii, będące pierw-
szym programem adresowanym nie tylko do średnich, ale też 
dużych przedsiębiorstw. Po pierwszych miesiącach funkcjonowa-
nia programu można stwierdzić, że spotkał się on z dużym zain-
teresowaniem Klientów. Proponowane warunki oferują wysoki 
poziom ochrony – do 80% przy równocześnie wysokiej kwocie 
kredytu, która może sięgać aż 250 mln zł. Łączna kwota gwa-
rancji płynnościowych udzielonych przedsiębiorcy może wynosić 
aż 200 mln zł. Warte podkreślenia jest to, że gwarancja płyn-

nościowa, podobnie jak de minimis, dostępna jest zarówno dla 
kredytów udzielonych w złotówkach, jak i transakcji walutowych.

Gwarancje płynnościowe dostępne są także w zakresie fak-
toringu. Również tutaj nastąpiły korzystnie zmiany, które obo-
wiązywać będą do 30 czerwca br. – wprowadzono wydłużony 
okres limitu faktoringowego – do 24 miesięcy oraz wydłużony 
termin ważności gwarancji – do 72 miesięcy. 

Dopełnieniem atrakcyjnej oferty gwarancji dedykowanych kredytom 
bankowym jest Biznesmax. Jest to program mniej popularny niż po-
wyżej wspomniane gwarancje, jednak z uwagi na niezwykle atrakcyjne 
warunki, zwłaszcza w odsłonie oferowanej do końca czerwca br., wart 
jest uwagi. Gwarancją tą, w wysokości do 80% wartości kapitału, można 
objąć kredyty zarówno inwestycyjne, jak i przeznaczone na finansowa-
nie kapitału obrotowego. Wysoka wartość gwarancji – aż do 2,5 mln 
EUR, długi okres gwarancji – do 20 lat oraz brak prowizji za udzie-
lenie podczas całego okresu finansowania sprawiają, że coraz więcej 
Klientów poszukuje możliwości zastosowania tego rozwiązania jako za-
bezpieczenia ich transakcji. Dodatkowym argumentem jest możliwość 
skorzystania z atrakcyjnych dopłat do odsetek w wysokości aż do 5% 
stopy rocznej do końca 2021 r., czego nie oferuje żaden inny program. 
Gwarancja Biznesmax dostępna jest dla Klientów, którzy spełniają jedno 
z 17 kryteriów innowacyjności lub też realizują inwestycję, która ma 
charakter proekologiczny. Oferta obowiązująca do końca czerwca daje 
możliwość zabezpieczenia gwarancją Biznesmax nie tylko kredytów in-
westycyjnych, ale także finansowania bieżącej działalności. 

Warto również zwrócić uwagę na elastyczność procesu wnio-
skowania, który odbywa się z wykorzystaniem kanałów cyfrowych 
i podpisu kwalifikowanego lub też tradycyjną ścieżką – przy użyciu 
dokumentów papierowych.

Agnieszka Kucharska
Departament Marketingu Bankowości Przedsiębiorstw

Bank Millennium
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KORZYSTNE ZMIANY W PROGRAMACH  
GWARANCYJNYCH DLA FIRM
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Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że rozpo-
czyna konsultacje publiczne projektu ustawy wprowadzającego fakturę ustruktury-
zowaną (tzw. e-faktura). 

Jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu ustawy, e-faktura będzie uznana za ro-
dzaj faktury elektronicznej, tym samym do faktur ustrukturyzowanych, co do zasady, 
będą miały zastosowanie ogólne regulacje prawne dotyczące faktur elektronicznych. 
Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane przez podatników za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur.

Zgodnie z komunikatem, zakłada się, że w pierwszej fazie wdrażania e-faktury, 
podatnicy będą mogli korzystać z niej na zasadzie dobrowolności. Będzie to jed-
na z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych 
i elektronicznych. Po okresie przejściowym korzystanie z e-faktury ma się stać 
obligatoryjne.

Korzyścią ze stosowania e-faktur będzie możliwość otrzymania szybszego 
zwrotu VAT. Termin zwrotu w takim wypadku wyniesie 40 dni zamiast obec-
nych 60 dni.

Konsultacje potrwają do 23 lutego 2021 r. Jednocześnie poinformowano o rozpo-
częciu konsultacji podatkowych dotyczących schemy e-faktury.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zapowiedział wydanie kolejnego roz-
porządzenia przedłużającego przekazanie zaliczek na podatek dochodowy / zryczałto-
wanego podatku dochodowego PIT. Projekt rozporządzenia obejmuje płatników, którzy 
ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19.

Rozporządzenie obejmuje m.in. branże:
• gastronomiczną,
• rozrywkową,
• dbającą o zdrowie fizyczne,
• sprzedaży detalicznej,
• turystyczną.

Rozporządzenie przedłuży do 20 sierpnia 2021 r. termin przekazania zaliczek na podatek 
i zryczałtowanego podatku, pobranych przez płatnika w styczniu 2021 r.

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpiły duże zmiany we właściwości urzę-
dów skarbowych. 

Podatników o przychodach / obrocie netto powyżej 50 mln EUR obsługuje obecnie 
od 01.01.2021 r. jeden urząd skarbowy – I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.  
Natomiast przedsiębiorstwa o obrotach pomiędzy 3 a 50 mln EUR obsługiwane są przez 
19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Mniejsze firmy, nawet z udziałem kapitału za-
granicznego, zostały przeniesione do pozostałych (lokalnych) urzędów skarbowych. Lubelski 
Urząd Skarbowy w Lublinie jest z kolei wyspecjalizowanym w skali kraju urzędem odpowie-
dzialnym za podatek u źródła WHT (tj. w sprawach zryczałtowanego podatku dochodowe-
go pobieranego od przychodów wypłacanych na rzecz podmiotów zagranicznych).

Na stronach Ministerstwa Finansów zostały opublikowane odpowiedzi na najczęściej zada-
wane pytania dotyczące zmian we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych  
➞ https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/qa-zmiana-wlasciwosci-wyspecjalizowanych-urzedo-
w-skarbowych/

E-FAKTURA W KONSULTACJACH  
PUBLICZNYCH

KOLEJNE PRZESUNIĘCIE TERMINU WPŁATY ZALICZEK 
PIT OD PRACOWNIKÓW DLA WYBRANYCH BRANŻ

ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI  
URZĘDÓW SKARBOWYCH

W czasie II Kongresu Firm Rodzin-
nych, organizowanego przez maga-
zyn Forbes, Andrzej Gliński, członek 
Zarządu Banku Millennium wspólnie 
z przedsiębiorcami oraz eksper tami 
rozmawiał o kryzysie i szansach firm 
rodzinnych w nowej rzeczywistości.

W debacie udział wzięli Anna Tępiń-
ska-Marcinek (Ceramika Paradyż), 
Andrzej Barański (Herbewo), Seba-
stian Buczek (Quercus TFI), Ryszard 
Hermanowski (Haitong Bank), Krzysz-
tof Łada (PwC), Jacek Pogonowski 
(Value4Capital) oraz Marek Zientec-
ki (Agos). Mówiono między innymi 
o ważnych zmianach w sposobie dzia-
łania polskich firm, które przyspieszyła 
pandemia koronawirusa. 

- Pierwsza fala to był szok. Nikt nie wie-
dział, co się dzieje – podsumował An-
drzej Gliński, członek zarządu Banku 
Millennium. - Mało kto przygotowany 
był na lockdown, niezbędne były szybkie 
decyzje i uruchomienie z dnia na dzień 
nowego modelu funkcjonowania. 

- Są branże, które skorzystały – dodał 
Gliński. - W niektórych sektorach zmia-
ny, które miały zajść w ciągu pięciu lat, 
dokonały się w dwa miesiące. Wszystkie 
firmy musiały się wykazać elastyczno-
ścią i sięgnąć do dostępnych zasobów.

Kongres Firm Rodzinnych to kolejna 
inicjatywa skierowana do biznesów 
rodzinnych, którą wsparł Bank Mil-
lennium. Od 3 lat Bank Millennium 
jest strategicznym par tnerem Forum 
Firm Rodzinnych, przedsięwzięcia re-
alizowanego wspólnie z magazynem 
Forbes, którego celem jest wsparcie 
rozwoju oraz integracja firm rodzin-
nych poprzez wymianę doświadczeń 
i wiedzy, oraz nagrodzenie najlepszych 
przedsiębiorstw w corocznym rankin-
gu firm rodzinnych.

Źródło: Forbes

Fot.: Forbes

BANK MILLENNIUM NA KONGRESIE 
FIRM RODZINNYCH MAGAZYNU 
FORBES

https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/qa-zmiana-wlasciwosci-wyspecjalizowanych-urzedow-skarbowych/
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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.

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 31 31 31

PERSPEKTYWY  
ZŁOTEGO 
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Przełom 2020 i 2021 roku był okresem podwyższonej zmienności kursu złotego. Na 
koniec grudnia ubiegłego roku kurs EUR / PLN zwyżkował przejściowo do poziomu 
4,62 tj. okolic pandemicznego maksimum. Czynnikiem, który odpowiadał za dynamicz-
ną przecenę polskiej waluty była – pierwsza od dekady – decyzja Narodowego Banku 
Polskiego o użyciu interwencji walutowych. 

Bank centralny decydując o kupnie walut obcych za złote wywołał gwałtowną zwyżkę 
kursu EUR / PLN. Mimo iż przez większość ubiegłego roku Rada Polityki Pieniężnej 
w swoich komunikatach podkreślała, że „tempo ożywienia gospodarczego może być 
ograniczane przez brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do glo-
balnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej Na-
rodowego Banku Polskiego”, to fakt interwencji walutowych był zaskoczeniem dla 
inwestorów. Celem działań NBP – jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli banku – 
było osłabienie polskiej waluty, a tym samym wsparcie ekspor terów. W konsekwencji 
wzmocnienie ekspor tu ma pomóc w odbudowie koniunktury w 2021 roku. 

Groźba kolejnych interwencji walutowych ze strony Narodowego Banku Polskiego, 
obok systematycznego podkreślania wagi słabego złotego w procesie odbudowy ko-
niunktury gospodarczej jest czynnikiem, który jak dotąd dość skutecznie powstrzy-
muje kurs EUR / PLN przed spadkiem. W miarę upływu roku, moim zdaniem, praw-
dopodobieństwo kolejnych bezpośrednich ingerencji banku centralnego w wycenę 
złotego będzie maleć. Na znaczeniu zyskiwać zaś będą czynniki fundamentalne. Te 
natomiast są na tyle solidne, iż w mojej ocenie zadecydują o wyraźnym umocnieniu 
złotego do euro w tym roku. 

Głównymi argumentami w procesie umocnienia polskiej waluty będą wyższe niż 
w przypadku większości gospodarek Europy Zachodniej tempo wzrostu PKB w 2021 
roku, nadwyżka na rachunku obrotów bieżących, czy najwyższa war tość środków 
z Unii Europejskiej przeznaczona na odbudowę koniunktury (mierzona jako % PKB). 
Czynnikiem nadrzędnym, warunkującym możliwość zniżki pary EUR / PLN, będzie 
jednak poprawa globalnego sentymentu inwestycyjnego wynikająca ze stopniowego 
ustępowania obaw towarzyszących pandemii pod wpływem między innymi rozwijają-
cego się programu szczepień przeciwko COVID-19. 

Argumentem, który może dodatkowo wesprzeć spodziewane tegoroczne umocnienie 
polskiej waluty, jest rodzący się w Europie Środkowo-Wschodniej trend oczekiwań 
na normalizację polityki pieniężnej. Pod wpływem wypowiedzi prezesa banku central-
nego Czech na temat możliwości podwyżek stóp procentowych w Czechach w tym 
roku oraz niedawnych wypowiedzi Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Ban-
ku Polskiego, iż „prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych jest takie samo 
jak podwyżek kosztu pieniądza” inwestorzy zaczęli wyceniać scenariusz zacieśniania 
polityki pieniężnej w regionie. Ma to swoje konsekwencje dla rynku stopy procento-
wej. W Polsce dynamicznie wzrosły notowania długoterminowych kontraktów IRS 
służących do zabezpieczania ryzyka stopy procentowej FRA, czy rentowności długu 
skarbowego. 

Moim scenariuszem bazowym na najbliższe kwar tały pozostaje jednak stabilizacja stóp 
procentowych. Prawdopodobnie Rada Polityki Pieniężnej w obecnej, upływającej w 
pierwszej połowie przyszłego roku, kadencji nie zdecyduje się na zmianę parametrów 
polityki pieniężnej. Komfor t w stabilizacji stóp procentowych na rekordowo niskim 
poziomie zapewni oczekiwane nieznaczne obniżenie się inf lacji CPI w kierunku celu 
banku centralnego oraz chęć wsparcia popandemicznej odbudowy wzrostu gospo-
darczego w Polsce. 

Mateusz Sutowicz 
Biuro Analiz Makroekonomicznych

Bank Millennium 
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