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

WARTO MIEĆ TERMINAL PŁATNICZY – PANDEMIA PRZYŚPIESZA
ROZWÓJ PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH
Miesiące różnego rodzaju ograniczeń i obostrzeń, wynikających z pandemii Covid-19 zmieniły zwyczaje płatnicze
Polaków i przyczyniły się do przyśpieszenia rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce.
W trosce o własne bezpieczeństwo coraz więcej osób rezygnowało lub przynajmniej ograniczało płatności gotówką na rzecz
transakcji bezstykowych. Na trudną sytuację zareagowali również
przedsiębiorcy, którzy w dużej mierze zaopatrzyli się w terminale
płatnicze. W efekcie nawet bardzo małe sklepiki czy drobni usługodawcy zdecydowali się umożliwić płacenie kartą, ale także telefonem, zegarkiem, sportową opaską czy za pomocą BLIK-a.
Badania przeprowadzone na zlecenie Visa na pięciu europejskich rynkach wskazują na to, że posiadacze kart
lubią ich używać.
Blisko połowa (47%) respondentów w Polsce wskazała, że preferuje zakupy w firmie przyjmującej płatności kartami, a blisko jednej
trzeciej (27%) zdarzyło się wybrać innego sprzedawcę tylko z powodu braku możliwości zapłacenia kartą. Odmowa przyjęcia karty
może zatem oznaczać utratę klienta na zawsze – z powołanych
badań wynika bowiem, że na każdego klienta, który powrócił do
firmy nieakceptującej karty, przypadło aż 4,5 takich, którzy woleli
dokonać kolejnych zakupów u innego sprzedawcy. Warto też zauważyć, że klient z kartą kupuje więcej, ponieważ nie jest ograniczony ilością posiadanej gotówki. Aż 63% badanych przy zakupach
powyżej 200 złotych woli płacić bezgotówkowo. Wniosek nasuwa
się sam – przedsiębiorca chcący utrzymać swoich klientów, a także
pozyskiwać nowych, rozwijać się i być konkurencyjnym musi odpowiadać na potrzeby rynku również w zakresie honorowanych
w swoich punktach środków płatniczych. Pozwoli mu to również
uzyskać wizerunek przyjaznej i nowoczesnej firmy, wprowadzającej udogodnienia dla swoich klientów.
Bank Millennium chcąc wesprzeć swoich Klientów, przy współpracy z firmą PayTel S.A., wprowadził do oferty, szeroką gamę terminali płatniczych. Istotnym wsparciem dla Klientów jest również
współpraca Banku Millennium i firmy PayTel SA z Fundacją Polska Bezgotówkowa, zarządzającą Programem Wsparcia
Obrotu Bezgotówkowego, dzięki któremu, przedsiębiorca, po
spełnieniu określonych warunków, może ograniczyć koszty związane z otrzymaniem terminala, akceptacją kart oraz procesowania
transakcji.

Informator Banku Millennium

Warto pamiętać, że terminale POS to nie tylko wygodny i bezpieczny sposób przeprowadzania transakcji – zarówno dla przedsiębiorcy,
jak i klienta. Dzięki nim przedsiębiorca ma możliwość oferowania
usług takich jak sprzedaż doładowań telefonów komórkowych czy
wypłat gotówki, które mogą stać się dla niego źródłem dodatkowych przychodów. Co więcej, użytkowanie terminali płatniczych
w znaczny sposób ogranicza obrót gotówkowy w firmie, przez co
zdecydowanie zmniejsza związane z nim zagrożenia, takie jak rabunki czy defraudacje, możliwość pomyłki podczas wydawania reszty
czy przyjęcie fałszywych pieniędzy. Znacząca może się również okazać redukcja kosztów wynikająca z braku konieczności odprowadzania utargów do banku czy ograniczenia ilości konwojów gotówki.
Zauważyliśmy, że wielu Klientów ma obawy przed wprowadzeniem nowych technologii w swoich firmach, ponieważ wiąże się
to często z koniecznością długotrwałego szkolenia personelu czy
zmian w systemach księgowych. Oferowane przez nas terminale POS mają prosty w obsłudze, czytelny interfejs, dzięki czemu
opanowanie ich użytkowania nie przysparza trudności. Możliwość
integracji z kasami fiskalnymi, moduły raportowe i wygodne fakturowanie sprawiają natomiast, że terminal staje się niezastąpioną
pomocą przy prowadzeniu księgowości firmy.
Ważną funkcjonalnością jest z pewnością dostęp do Portalu Obsługi Klienta, umożliwiającego weryfikację transakcji i rozliczeń na
terminalach POS. Pozwala on na wgląd do transakcji wykonanych na
terminalach, weryfikację statusu płatności czy rozliczeń, możliwość
pobierania raportów transakcyjnych i rozliczeniowych oraz faktur.
Klient korzystający z terminali płatniczych oferowanych przez Bank
Millennium otrzymuje również bezpłatny dostęp do całodobowego Teleserwisu PayTel 24/7, dzięki czemu w każdej chwili może
liczyć na wsparcie techniczne.
Bardzo proste jest również samo uruchomienie usługi – wystarczy, że
Klient zainteresowany ofertą terminali skontaktuje się z nami w celu
przedstawienia oferty i podpisania umowy, a przez wszelkie dalsze
formalności w tym dostarczenie terminali do Klienta, przeprowadzą
pracownicy Banku.
Jak się z nami skontaktować?
Bank Millennium
TeleMillennium 801 31 31 31
firma@bankmillennium.pl | www.bankmillennium.pl

FLASH

PODATKI W CZASIE EPIDEMII
BEZ PRZEDAWNIENIA

MILLENNIUM DOCS
AGAINST GRAVITY

20 kwietnia 2021 r. Sejm przyjął zmiany w przepisach karnych. Zakładają one, że
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
ogłoszonego z powodu Covid-19 oraz w terminie 6 miesięcy po dniu ich odwołania, nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania
kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe (np. nieskładania
deklaracji, nieopłacania podatków). Oznacza to, że organy podatkowe zyskają
więcej czasu m.in. na pobór nieuregulowanych zobowiązań podatkowych.

18. pełnoletnia już, edycja wspieranego
przez Bank Millennium od lat festiwalu filmów dokumentalnych Millennium
Docs Against Gravity rozpocznie się
3 września i podobnie jak przed rokiem odbędzie się w formie hybr ydowej.

Nowelizacja przewiduje, że zawieszenie biegu przedawnienia miałoby dotyczyć również przestępstw skarbowych popełnionych przed wejściem w życie
nowych przepisów. Wyjątkiem miałyby być sytuacje, gdy termin przedawnienia
zdążył już upłynąć.

Część stacjonarna festiwalu obędzie
się od 3 do 12 września w kinach w Warszawie, Wrocławiu,
Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Lublinie
i Bydgoszczy, natomiast część online
potrwa od 16 września do 3 października.

Projektem zajmie się obecnie Senat. Jeśli ustawa wejdzie w życie to dość
szybko, bo zgodnie z założeniami projektu już po 14 dniach od ogłoszenia jej
w Dzienniku Ustaw.

SANKCJA VAT NIEZGODNA
Z PRAWEM UNIJNYM
W wyroku z dnia 15 kwietnia 2021 r. (sygn. C-935/19) Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej uznał, że nakładana przez organy podatkowe tzw. „sankcja VAT” jest
niezgodna z przepisami wspólnotowymi. Zgodnie z polską ustawą o VAT organy
podatkowe mają możliwość nakładania na podatników dodatkowego zobowiązania
podatkowego w sytuacji zaniżenia zobowiązania VAT albo zwiększenia zwrotu VAT
lub w przypadku niezłożenia deklaracji VAT. Wątpliwości Trybunału wzbudził fakt, że
omawiana sankcja powstaje, nawet jeśli podatnik deklarację skorygował i uiścił zaległy
podatek wraz z odsetkami.
TSUE wskazał, że polskie rozwiązania są niezgodne z prawem UE, gdyż stosowane są
„automatycznie”, a więc nawet gdy nieprawidłowości wynikają z błędu co do podlegania przez dostawę opodatkowaniu, kiedy błąd cechuje brak przesłanek wskazujących
na oszustwo i uszczuplenia wpływów do skarbu państwa.
Powyższy wyrok niewątpliwie będzie silnym argumentem w sporach z organami podatkowymi dla podatników, którzy w dobrej wierze dokonali korekty swoich nieprawidłowych rozliczeń w zakresie VAT, a mimo to zostali ukarani sankcją VAT.

MF POTWIERDZA: STRATA NA ZBYCIU
SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
KOSZTEM PODATKOWYM
W związku z niejednolitą praktyką organów podatkowych w kwestii ustalania kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia skarbowych papierów wartościowych
(SPW) na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, dnia 26 kwietnia 2021 r.
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretacją ogólną w tym
przedmiocie (Nr SP4.8203.2.2020).
Minister wskazał, że wyłączenie z kosztów podatkowych straty z odpłatnego zbycia wierzytelności, które wynika z art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT, nie obejmuje zbycia skarbowych papierów wartościowych. Potwierdził zatem stanowisko, że ustawodawca nie
utożsamia w ustawie o CIT papieru wartościowego z wierzytelnością/należnością, lecz
traktuje je w sposób oddzielny.

W programie festiwalu widzowie tradycyjnie znajdą filmy odnoszące się
do najbardziej aktualnych problemów
współczesnego świata. Organizatorzy
co roku stawiają na różnorodność
tematów, dlatego nie brakuje tytułów poruszających tematykę polityczną i społeczną, odnoszące się do
praw człowieka, sytuacji kobiet, ekologii, psychologii, nauki, filozofii, zaangażowanego dziennikarstwa, spor tu,
sztuki, popkultur y i architektur y.
Millennium Docs Against Gravity
to największy festiwal w Polsce i jeden z największych na świecie pod
względem liczby pokazów kinowych.
Od grudnia 2020 roku istnieje całoroczna platforma VOD.MDAG.PL,
na której znajdują się najlepsze filmy
dokumentalne z poprzednich edycji
festiwalu oraz ar t-house’owe fabuły.
Tym samym Festiwal trwa już okrągły
rok, spełniając swoje najważniejsze
cele – upowszechnianie kultur y filmowej, edukację w zakresie kina dokumentalnego, ale przede wszystkim
pokazywanie jak najszerszemu gronu
odbiorców ciekawych, wzruszających
i mądr ych historii.
Po więcej informacji zapraszamy na
stronę Festiwalu: 18. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity
– Strona główna (https://mdag.pl/18/
pl/warszawa/homepage)
Źródło:
https://mdag.pl/18/pl/warszawa/homepage

Niemniej jednak w interpretacji ogólnej Minister zaznaczył także, że zbycie skarbowych papierów wartościowych może być ocenione przez organ podatkowy jako dotknięte sztucznością, a zaliczenie wszystkich wydatków związanych z nabyciem SPW
za sprzeczne z celem ustawy o CIT. Minister wskazał, że może to dotyczyć w szczególności takiego sposobu ukształtowania historycznej ceny nabycia SPW lub ceny ich
zbycia, który jest rażąco nieproporcjonalny i nieuzasadniony z ekonomicznego punktu
widzenia.
czerwiec 2021

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

ROŚNIE OPTYMIZM GOSPODARCZY
I PRESJA INFLACYJNA

PKB w Polsce i w strefie euro
(sa, % kw/kw)*
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Poprawiająca się koniunktura globalna napędza wzrost w ujęciu rocznym cen surowców energetycznych, w tym ropy naftowej. Czynnik ten silnie podnosi wskaźniki inflacji na świecie,
w tym w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja cen paliw do prywatnych środków transportu wyniosła w kwietniu 28,1% r/r wobec 7,6% r/r w marcu windując
ogólny wskaźnik inflacji CPI do 4,3% r/r z 3,2% r/r, tj. do najwyższego odczytu od 13 miesięcy.
Wskaźnik ten znacząco przekracza poziom górnego ograniczenia (+3,5% r/r) dopuszczalnych
odchyleń od celu inflacyjnego. Co więcej, silnie rosną także ceny żywności na rynkach światowych. Odzwierciedlający to indeks FAO wzrósł w kwietniu o ponad 30,0% r/r do najwyższego
poziomu od 2014 r. Niemniej także komponent bazowy, tj. indeks CPI po wyłączeniu cen
żywności i energii przewyższa poziom 3,5% r/r. Wyniósł on w kwietniu 3,9% r/r, podobnie jak
miesiąc wcześniej, podnoszony przez wzrost cen usług.
Oczekiwania dla inflacji przesuwają się zatem w kierunku coraz wyższych odczytów. Spodziewamy się, że średnioroczny wskaźnik CPI będzie zbliżony w 2021 r. do 4,0% r/r. Pomimo
że wpływ czynników obecnie napędzających inflację powinien być w pewnym stopniu przejściowy, rosną także ryzyka dla presji popytowej w Polsce w średnim okresie. Do wzmożonej konsumpcji oraz poprawiających się inwestycji prywatnych dojdzie jeszcze wsparcie
w ramach Funduszu Odbudowy. Ponadto perspektywy popytu gospodarstw domowych
poprawiają zapowiedziane w rządowym programie społeczno-gospodarczym „Polski Ład”
zmiany w zakresie podatków i składek. Jego realizacja oznaczałaby naszym zdaniem zmniejszenie tych obciążeń podatkowych i ubezpieczeniowych dla osób o relatywnie niższych
zarobkach (i większej skłonności do konsumpcji), co spowodowałoby poprawę ich dochodu
rozporządzalnego.
Informacje te utrwalą oczekiwania na bardzo solidny wzrost gospodarczy w najbliższych latach, czemu towarzyszyć będzie podwyższona inflacja. Nie jesteśmy jednak przekonani, aby
Rada Polityki Pieniężnej obecnej kadencji zdecydowała się na rychłe dostosowanie poziomu
stóp procentowych do przewidywanych warunków gospodarczych. Realna jest modyfikacja
retoryki na bardziej jastrzębią, co już się materializuje, a także wycofanie się z programu skupu obligacji. Ostatnie wypowiedzi członków RPP wskazują na zmianę percepcji czynników
ryzyka dla inflacji, niemniej zbudowanie większości dla szybkiej podwyżki stóp procentowych wydaje się trudne. Naszym bazowym scenariuszem pozostaje zatem stabilizacja stóp
procentowych do końca kadencji obecnej Rady Polityki Pieniężnej (połowa 2022 r.).
Andrzej Kamiński
Ekonomista
Bank Millennium

0,9 0,1

-5

0,9
-0,5

-0,5 -0,7

-3,8

-10

-0,6

21Q1

20Q4

20Q1

Polska

20Q3

0,9
-11,6

-15

20Q2

0

19Q4

Dane te stanowią dobry prognostyk na kolejne kwartały. Ustabilizowanie sytuacji epidemicznej, czemu sprzyja postępujący proces szczepień, powinien uaktywnić uśpiony w czasie
pandemii potencjał gospodarki, głównie konsumpcji prywatnej, wspartej dobrą sytuacją dochodową gospodarstw domowych, zakumulowanymi oszczędnościami oraz poprawiającymi się nastrojami konsumpcyjnymi. Odbudowa globalnej koniunktury najprawdopodobniej
jeszcze silniej napędzi eksport, choć kontrybucja do wzrostu salda obrotów z zagranicą
będzie słabła, ze względu na spodziewane przyspieszenie importu. Nieco lepsze od oczekiwań wyniki polskiej gospodarki w 1 kw. powodują, że nasza prognoza wzrostu PKB w całym
bieżącym roku na poziomie 4,4% staje się konserwatywna i prawdopodobna jest jej rewizja
w górę. Rosnący optymizm dotyczący gospodarki Unii Europejskiej, w tym polskiej, potwierdzają także najnowsze prognozy Komisji Europejskiej.
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strefa euro

* sa – dane odsezonowane

Źródło: Macrobond

Rewizja prognoz PKB dla Polski
przez Komisję Europejską
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Inflacja cen konsumenta (% r/r)
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Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego produkt krajowy brutto
w cenach stałych obniżył się w 1 kw. 2021 o 1,2% r/r, po spadku o 2,7% r/r kwartał wcześniej.
Natomiast w ujęciu kwartalnym, pomimo nasilenia pandemii i zaostrzenia restrykcji dla działalności gospodarczej, polska gospodarka wzrosła, eliminując wpływ czynników sezonowych,
o 0,9% kw/kw po spadku o 0,5% kw/kw w 4Q 2020 r. Potwierdza to, iż polska gospodarka zaadaptowała się częściowo do funkcjonowania w warunkach pandemii i wprowadzane
obostrzenia miały coraz mniejszy skutek ekonomiczny.
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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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