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MILLENNIUM LEASING

FINANSOWANIE
NA NIEPEWNE CZASY
Kiedy decydujemy się na leasing przedsięwzięć biznesowych, warto brać pod uwagę nie tylko cenę. Równie ważny jest zaufany leasingodawca, wsparcie firmy leasingowej
w transakcji czy możliwość wyboru różnych opcji np. gwarancji niezmienności wysokości rat.
Po wybuchu pandemii koronawirusa niemal wszystkie branże
odczuły skutki wprowadzanych ograniczeń. W obszarze społeczno-gospodarczym, w 2020 roku zaobserwowano w naszym
kraju wiele negatywnych tendencji. Liczba inwestycji w minionym roku drastycznie spadła, powodując niski udział inwestycji
prywatnych w PKB. Globalne spowolnienie nie pozostało bez
wpływu na plany inwestycyjne przedsiębiorców, a tym samym na
branżę leasingową.
W ostatnich miesiącach daje się jednak zauważyć, że firmy wracają do swoich planów inwestycyjnych i rozwojowych. Realia
2020 r. sprawiły, że zyskaliśmy wiele cennych doświadczeń. Dziś
już wiemy, że w biznesie nic nie jest pewne, dlatego planując
przyszłe przedsięwzięcia, staramy się, aby jak najwięcej czynników dało się przewidzieć. Firmy leasingowe dostrzegają tę
potrzebę, dlatego wprowadzają rozwiązania takie jak Leasing
Bezpieczna Spłata.
Gwarancja niezmienności
Leasing Bezpieczna Spłata to program oferowany przez Millennium Leasing, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą wziąć w leasing
np. samochód osobowy czy dostawczy, z jednoczesną gwarancją
niezmienności wysokości raty. Dzięki temu uniezależniają się od
zmian zachodzących na rynku finansowym.
Decydując się na finansowanie Leasingiem Bezpieczna Spłata,
przedsiębiorca zyskuje gwarancję stałej raty leasingu, co pozwala
przewidzieć przyszłe wydatki i lepiej zaplanować inwestycje. Dodajmy, że warto zdecydować się na leasing właśnie teraz. Stopy
procentowe w polskiej gospodarce spadły i obecnie są na najniższym poziomie od 1989 roku. Biorąc pod uwagę cykl koniunkturalny i obecną sytuację makroekonomiczną, większość ekspertów
prognozuje, że stopy procentowe w przyszłości będą wzrastać.
Oferta na stałej stopie, proponowana przez Millennium Leasing,
kalkulowana jest na podstawie IRS, odpowiednika stopy WIBOR/
EURIBOR, czyli rynkowej stopy kwotowanej na rynku międzyban-
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kowym, w oparciu o którą zawierane są transakcje zmiany zmiennej stopy procentowej na stałą. Oferta w programie może być
zarówno w walucie PLN jak i EUR.
W umowie leasingu opartej na stałej stopie procentowej pojawia
się tak zwana rekalkulacja umowy, która występuje, gdy IRS z oferty
zmieni się o więcej niż 0,1pp. w stosunku do dnia poprzedzającego
datę odbioru przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę. W tej sytuacji wysokość raty musi zostać zaktualizowana, w górę lub w dół
w zależności od zachowania stopy IRS. Natomiast nie stanowi to
zmiany warunków umowy leasingu - klient otrzymuje zawiadomienie, w którym podane zostają zaktualizowane wartości rat.
Przewidywalne koszty przez cały okres trwania umowy
W Millennium Leasing stawiamy na przewidywalne finansowanie.
Dzięki możliwości skorzystania z Leasingu Bezpieczna Spłata, który
zabezpiecza przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych, firmy
mogą z łatwością planować swoje wydatki związane z przyszłymi
inwestycjami, bez obaw o to, że dotychczasowe koszty wzrosną
w nieprzewidywalny sposób.
Leasing oparty o stałą stopę procentową oferowany jest zaledwie
przez kilka firm leasingowych. W Millennium Leasing rekalkulacja
umowy następuje tylko raz w trakcie jej trwania tj. przy uruchomieniu umowy, czyli w momencie odbioru przedmiotu.
To wyróżnia produkt Leasing Bezpieczna Spłata spośród innych
tego typu produktów na rynku, w których rekalkulacja jest przeprowadzana co 12 miesięcy lub co najmniej dwa razy w trakcie trwania umowy. Wraz z gwarancją niezmienności wysokości
rat, przedsiębiorca otrzymuje także wsparcie firmy leasingowej
z 30-letnim doświadczeniem na rynku.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Millennium Leasing. W celu
uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt ze swoim
Doradcą lub Doradcami Millennium Leasing. Zapraszamy również
do odwiedzenia strony internetowej www.millenniumleasing.pl.
Materiał powstał we współpracy Millennium Leasing i My Company
Polska.
Skrócona wersja artykułu została opublikowana w magazynie My
Company, wydanie 4/2021
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ISTOTNE ZMIANY
W PODATKU AKCYZOWYM
30 marca 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje m.in.:
• wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych i innej dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznej,
• wprowadzenie obowiązku składania deklaracji akcyzowych wyłącznie za pomocą
środków komunikacji elektronicznej,
• wprowadzenie nowych deklaracji akcyzowych dla podatników wykorzystujących
wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy lub opodatkowane zerową stawką akcyzy,
• zmiany w zasadach wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności akcyzowej,
• zmiany mające na celu uszczelnienie systemu poboru akcyzy.
Ustawodawca planuje także wprowadzenie istotnych zmian w zakresie Wiążących
Informacji Akcyzowych (WIA). Dotychczas nie miały one terminu ważności, po 1
maja 2021 r. będą zaś ważne przez okres 5 lat od daty wydania. Organ podatkowy
na wniosek podmiotu, na rzecz którego została wydana WIA, będzie mógł w drodze decyzji przedłużyć okres jej ważności na kolejne okresy, nie dłuższe jednak
niż 5 lat.
Nowelizacja wprowadza również obowiązek stosowania WIA przez jej posiadacza.
Dotychczas podmiot, który otrzymał WIA – podobnie jak w przypadku indywidualnej interpretacji podatkowej - nie miał obowiązku jej stosowania. Co więcej, występowanie o WIA zostanie ograniczone tylko do wskazanych w ustawie podmiotów.
Wprowadzona zostanie także możliwość zmiany WIA z urzędu lub na wniosek jej
posiadacza. Zmiana możliwa będzie w wypadku, w którym WIA przestaje być zgodna z przepisami prawa.
Planowany termin wejścia ustawy w życie to 1 maja 2021 r.

OPUBLIKOWANO PROJEKT USTAWY
O FUNDACJI RODZINNEJ
22 marca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy
o fundacjach rodzinnych. W tym samym dniu trafił on również do konsultacji publicznych.
Zgodnie z obecnym projektem, od strony podatkowej zakłada się, że:
• Działalność operacyjna fundacji rodzinnej będzie opodatkowana na zasadach ogólnych.
Przy czym, wniesienie majątku do fundacji rodzinnej przez fundatora nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
• Wypłata świadczeń fundacji rodzinnej na rzecz uprzywilejowanych beneficjentów
(małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha fundatora oraz
sam fundator) będzie co do zasady, zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Dochody fundatora oraz beneficjenta otrzymane z fundacji rodzinnej, jako podlegające
przepisom o podatku od spadków i darowizn, nie będą jednocześnie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
• Pozostali beneficjenci świadczeń zapłacą podatek w wysokości 19% podstawy opodatkowania.
Planowany termin wejścia ustawy w życie to 1 stycznia 2022 r.

ZMIANY W KODEKSIE KARNYM SKARBOWYM –
WZROŚNIE KWOTA MAKSYMALNEJ GRZYWNY
NAKŁADANEJ MANDATEM

30 LAT
MILLENNIUM LEASING
28 marca 1991 r. swoją działalność rozpoczęła spółka BEL Leasing. Od 2006
roku działa pod marką Millennium Leasing sp. z o.o. i jest jedną z pierwszych
i najdłużej funkcjonujących na rynku
firm leasingowych w Polsce.
Minęło już 30 lat od kiedy Millennium Leasing sfinansowała pierwszy
przedmiot – był to komputer PC wraz
z monitorem i klawiaturą. Dziś spółka
oferuje usługi leasingowe niemal dla
wszystkich branż w Polsce. Jej działalność obejmuje finansowanie różnorodnych środków trwałych: samochodów osobowych i dostawczych,
maszyn oraz urządzeń dla większości
branż, środków transpor tu ciężkiego
(w tym: drogowego, kolejowego, wodnego i powietrznego), instalacji fotowoltaicznych, a także nieruchomości.
Do grona klientów Millennium Leasing
należą zarówno firmy z sektora MSP,
jak i klienci korporacyjni.
Spółka jest aktywnym członkiem
Związku Polskiego Leasingu, zaangażowanym m.in. w powstanie Grupy
ds. Digitalizacji ZPL. Sprzedaż usług
leasingu jest prowadzona przez doradców leasingowych w ponad 60
placówkach w całej Polsce. Działania
sprzedażowe prowadzone są także
w ramach aktywnej współpracy z doradcami bankowymi, w oddziałach
detalicznych i jednostkach korporacyjnych Banku Millennium.
– 30 lat istnienia Millennium Leasing
to imponujący wynik, który napawa nas
wielką dumą. Dziś śmiało możemy powiedzieć, że byliśmy uczestnikiem dynamicznych przemian gospodarczych
w Polsce, cały czas stanowiąc siłę napędową dla inwestycji polskich przedsiębiorców. Świadomość własnej tożsamości
oraz wzajemne zaufanie, jakie udało
się nam zbudować zarówno wewnątrz
organizacji jak i poza nią, zaowocowało
stworzeniem silnego biznesu, który od lat
cieszy się niezmiennym zaufaniem klientów i partnerów – mówi Marcin Balicki,
Prezes Zarządu Millennium Leasing.
– Ten jubileusz to dla nas powód do
radości, ale przede wszystkim impuls
do wzmożonej pracy nad przewagami
konkurencyjnymi opartymi o nasze wewnętrzne wartości i kulturę organizacyjną.
Wierzymy, że obraliśmy dobry kierunek
rozwoju, który będziemy kontynuować
w dalszej perspektywie – dodaje.

Ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych
innych ustaw przewiduje także zmiany w przepisach ustawy kodeks karny skarbowy.
Zgodnie z nowelizacją, już w 2021 r. próg maksymalnej grzywny nakładanej mandatem za
wykroczenie skarbowe ma zostać podwyższony do pięciokrotnej wysokości minimalnego
wynagrodzenia tj. obecnie z 5,6 tys. zł do 14 tys. zł.
maj 2021
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KONSUMPCJA, INWESTYCJE
I PRZEMYSŁ

Indeks restrykcyjności
Uniwersytetu w Oksfordzie (pkt)
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Sytuacja w poszczególnych sektorach gospodarki jest silnie zróżnicowana. Zaskakująco
szybko odrodził się przemysł, wspar ty odbudową koniunktury w głównych gospodarkach oraz ożywieniem handlu światowego. Globalny charakter poprawy koniunktury
w przemyśle prowadzi do nasilenia napięć w łańcuchach dostaw. Ich symbolicznym
odwzorowaniem była blokada przez jeden z największych na świecie kontenerowców
w marcu br. jednego z głównych szlaków tranzytowych - Kanału Sueskiego. Otoczenie
globalne będzie wspierać odbudowę polskiej gospodarki. Prognozy wzrostu głównych
gospodarek świata, szczególnie Stanów Zjednoczonych, rewidowane są w górę, gdzie
gospodarka rozpędzana jest kolejnymi pakietami fiskalnymi. Z kryzysu odradzać się będzie także gospodarka strefy euro, jednak w wyraźnie wolniejszym tempie. Niemcy,
nasz główny par tner handlowy mają szanse urosnąć w tym roku o 3,6%.
W 2021 roku konsumpcja prywatna będzie jednym z głównych filarów polskiej gospodarki. Obecne nasilenie pandemii wpłynie na osłabienie odbicia konsumpcji w 2 kw.
i spowolni tempo odrabiania pandemicznych strat. Ustabilizowanie sytuacji epidemicznej w 2 kw. da natomiast szanse na wyraźne odbicie wydatków konsumpcyjnych w drugiej połowie roku. Korzystna sytuacja dochodowa, ograniczone ryzyko silnego wzrostu bezrobocia, a także zakumulowane w czasie pandemii oszczędności (komponent
oszczędzania pieniędzy we wskaźniku nastrojów konsumenckich utrzymuje się w okolicach historycznych maksimów) tworzą przestrzeń do wzrostu konsumpcji po odmrożeniu gospodarki. Jej ograniczeniem natomiast może być szybszy od naszych pierwotnych oczekiwań wzrost inflacji, choć dynamika realna płac będzie dodatnia i przyspieszy
w 2021 roku. Perspektywy inwestycji w krótkim okresie pozostają niekorzystne, gdyż
niepewność otoczenia gospodarczego ogranicza skłonność firm do inwestycji w rozbudowę majątku produkcyjnego. Odsetek firm planujących rozpoczęcie inwestycji
pozostaje na niskim poziomie. Dodatkowo przejściowy okres pomiędzy starą i nową
perspektywą finansową UE zmniejsza inwestycje infrastrukturalne. Relatywnie korzystniejsze tendencje mogą mieć miejsce w przemyśle, którego kondycja wyraźnie się poprawiła i w części branż wykorzystanie mocy wytwórczych zbliżyło się do poziomów
sprzed kryzysu. Wyraźne odbicie inwestycji możliwe jest natomiast w 2022 r. Wesprze
je nie tylko odbudowa gospodarki po pandemii, przyspieszenie automatyzacji i digitalizacji, ale także napływ środków europejskich. Wyraźny spadek bariery popytu wśród
producentów dóbr kapitałowych sugeruje wzrost produkcji dóbr inwestycyjnych, choć
w większym stopniu mogą być one ekspor towane, sugerując odbudowę popytu inwestycyjnego u naszych par tnerów handlowych. Po ustabilizowaniu sytuacji epidemicznej
poprawy w tym zakresie można będzie oczekiwać także w Polsce.
Krótkoterminowe perspektywy gospodarki obarczone są podwyższoną niepewnością,
gdyż nasilenie pandemii i wprowadzone w związku z nią obostrzenia sanitarne spowolnią tempo wzrostu PKB w 2 kw. br. Ustabilizowanie sytuacji epidemicznej w obrębie
2 kw., co wydaje się realne, biorąc pod uwagę zapowiedziane wyraźne przyspieszenie
procesu szczepień, a także naturalny wzrost odporności tej części społeczeństwa, która przeszła infekcję koronawirusa, wciąż daje szanse na wyraźne odbicie koniunktury
w drugiej połowie roku.
Grzegorz Maliszewski
Główny Ekonomista
Bank Millennium
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Minął rok, od kiedy polska gospodarka i społeczeństwo zmagają się z pandemią
COVID-19. Jej skutki ekonomiczne doprowadziły do najgłębszego od czasu transformacji
gospodarczej spadku PKB, który wyniósł w ubiegłym roku 2,7%. To najgorszy wynik polskiej
gospodarki od 1991 r. Przyznać trzeba jednak, że skala recesji w Polsce była znacznie płytsza
niż w większości pozostałych krajów Unii Europejskiej. Straty ekonomiczne wywołane pandemią są znaczne, niemniej wydaje się, że gospodarki dostosowały się do funkcjonowania
w warunkach pandemii i kolejne fale wprowadzanych restrykcji mają mniejsze, niż wiosną ub.
roku, skutki ekonomiczne, a spadek mobilności wywołany wprowadzanymi obostrzeniami
przekłada się na mniejszy spadek konsumpcji.
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Niniejsza informacja jest PUBLIKACJĄ HANDLOWĄ i została przygotowana przez Bank Millennium S.A. („Bank”), w oparciu o dane pochodzące z różnych serwisów informacyjnych, wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym
wypadku nie można jej traktować jako gwarancji ani obietnicy osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Publikacja nie stanowi (ani zawarte w niej informacje) rekomendacji, doradztwa inwestycyjnego,
oferty ani też nie spełnia definicji badań inwestycyjnych i nie stanowi też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych.
Niniejsza publikacja zawiera stanowisko Banku wyrażone na podstawie własnej oceny istotnych dla Banku faktów i stosownych przepisów prawa. Bank dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje
były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach, jednakże nie może zagwarantować rzetelności, kompletności ani aktualności informacji pozyskanych ze źródeł pochodzących spoza Banku. Bank nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych.
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