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• Oszczędzamy czas i zasoby, czyli digitalizacja w praktyce
• Polski Nowy Ład – kolejne planowane zmiany podatkowe
• Programy gwarancyjne dostępne do końca 2021 r.
• Wzrost szybciej i większy niż zakładano

B A N KO W O Ś Ć E L E K T R O N I C Z N A

OSZCZĘDZAMY CZAS I ZASOBY,
CZYLI DIGITALIZACJA W PRAKTYCE
Podpisywaniu umowy z bankiem zawsze towarzyszą
emocje i wyzwania. Wiemy, że zakończył się pewien proces, bank przychylił się do naszego wniosku i przygotował dokumenty, ale z drugiej strony trzeba zorganizować
podpisy osób upoważnionych, zbierając wszystkich w jednym miejscu w odpowiednim czasie. Jeszcze 2 lata temu
tylko nieliczni zastanawiali się, czy wielomilionowy kontrakt może być podpisany bez osobistej wizyty pracownika banku w biurze firmy i bez m.in. okazania dowodu
osobistego każdego z reprezentantów firmy. Początek
pandemii spowodował, że coraz więcej Klientów i bankowców zaczęło myśleć o zmianie procesów i procedur
oraz uniezależnieniu ich od spotkań bezpośrednich.
Uwzględniając konieczność utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa transakcji oraz danych naszych Klientów, w Banku Millennium zaczęliśmy digitalizować najważniejsze procesy bankowe.
Pierwsza i podstawowa zmiana, od której wszystko się zaczęło
– i to na długo przed pandemią – to możliwość przyjmowania dokumentów podpisanych podpisem elektronicznym, gwarantującym nam i Klientom, że tożsamość danej osoby została
zweryfikowana przez dostawcę usług zaufania. Nieodłącznym
elementem złożenia elektronicznego podpisu na elektronicznej wersji dokumentu jest konieczność przekazania dokumentu
zarówno do Klienta, jak i do banku. Dlatego w Banku Millennium uruchomiliśmy możliwość przekazywania dokumentów
podpisanych elektronicznym podpisem kwalifikowanym poprzez
bankowość internetową Millenet dla Przedsiębiorstw, która posiada odpowiedni poziom zabezpieczeń (m.in. podwójne logowanie), pozwala zarządzać dostępami i funkcjonalnościami dla
wybranych pracowników oraz przechowywać wszystkie wersje
dokumentów w jednym miejscu. Dodatkowo w Millenecie dla
Przedsiębiorstw zachowaliśmy możliwość przeprowadzenia negocjacji warunków umownych poprzez umożliwienie komentowania dokumentu przed jego podpisaniem. Nowa funkcjonalność dostępna jest w menu ➞ Dokumenty i wnioski ➞ Moduł
dokumentów: Wymiana dokumentów. Na digitalizację czekają kolejne procesy, ale w przypadku niektórych z nich ograniczone
możliwości zmian wynikają z obowiązujących przepisów prawa,
jak np. w przypadku weksla, który jest jednym z podstawowych
zabezpieczeń transakcji kredytowej.
Jesteśmy jednym z pierwszych banków, który po wybuchu
pandemii przeniósł obieg dokumentów do bankowości inter-
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netowej. Obecnie taka forma jest dla wielu Klientów formą
preferowaną: oszczędza czas, jest przejrzysta oraz przyjazna dla
środowiska.

Co dalej? Kolejnym krokiem będzie udostępnienie naszym
Klientom specjalnych dokumentów – poświadczeń walidacyjnych – które będą zawierać szczegółowe informacje o każdym
złożonym podpisie kwalifikowanym oraz informacje czy jest on
prawidłowy czy nie. Sprawdzenie zostanie dokonane przez dostawcę usług zaufania.
Pracujemy także nad udostępnieniem możliwości złożenia podpisu kwalifikowanego bezpośrednio w bankowości internetowej
Millenet dla Przedsiębiorstw, co uniezależni ten proces od dostępu od zewnętrznych dostawców podpisu kwalifikowanego.
Bank Millennium się zmienia, dostosowuje do nowych realiów
i korzysta z nowych rozwiązań pod warunkiem, że nie pogorszą one poziomu bezpieczeństwa danych i transakcji naszych
Klientów. O kolejnych nowościach będziemy informować na
bieżąco.
Jarosław Ożóg
Departament Bankowości Elektronicznej
Bank Millennium
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POLSKI NOWY ŁAD – KOLEJNE PLANOWANE
ZMIANY PODATKOWE
14 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało informację o kolejnych
planowanych zmianach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z przedstawionymi założeniami, celem zmian jest zachęcenie inwestorów strategicznych
do inwestowania w Polsce, wprowadzenie rozwiązań wspierających prowadzenie
działalności gospodarczej, a także zwiększenie innowacyjności polskich firm. Poniżej
przedstawiamy najważniejsze z zaproponowanych zmian.
• Jedno okienko dla największych inwestorów – Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora
Dla strategicznych polskich i zagranicznych podmiotów planowane jest uruchomienie
Centrum Obsługi Inwestora (Investor Desk), którego celem będzie zadbanie o ich
kompleksową obsługę (m.in. wydawanie Interpretacji 590 oraz bieżącą obsługę). Kluczowe inwestycje będą bezpośrednio obsługiwane przez Ministerstwo Finansów.
• I nterpretacja 590 – wiążąca opinia dla inwestorów strategicznych
o skutkach podatkowych planowanej inwestycji
W ramach Interpretacji 590 inwestor będzie mógł dostać jedno porozumienie inwestycyjne w zakresie skutków podatkowych planowanej inwestycji w podatku PIT,
CIT, VAT, akcyzy, podatku od nieruchomości czy cła.
Porozumienie zawierane będzie bezpośrednio z Ministrem Finansów i będzie stanowić
ekwiwalent obecnie wydawanych przez różne organy podatkowe interpretacji indywidualnych, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej, opinii zabezpieczającej oraz uprzedniego porozumienia cenowego. Po zawarciu porozumienia będzie
ono obowiązywać przez 5 lat. Możliwe będą renegocjacje jego treści skutkujące zmianami w porozumieniu, w tym także przedłużeniem okresu jego obowiązywania.
• Polska Spółka Holdingowa (PSH)
Dywidenda otrzymywana przez PSH od spółki zależnej ma być niemal całkowicie zwolniona z podatku. Podatek będzie pobierany jedynie od 5% wartości wypłacanej dywidendy.
Celem planowanej zmiany jest zachęcenie inwestorów spoza Unii Europejskiej do
inwestowania w Polsce. Jak zapowiada Ministerstwo Finansów, firmy pochodzące
z Unii Europejskiej również skorzystają ze zmiany. Będą mogły bowiem dokonać
wyboru czy korzystają z dotychczasowego całkowitego zwolnienia z podatku po
dwóch latach posiadania akcji, czy z 95% po roku.
Dodatkowo przewidywane jest pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów /
akcji w spółkach zależnych. Obecnie takie zyski są – co do zasady – opodatkowane
według stawki 19%.
• Podatkowa grupa VAT
Aktualnie podatkowe grupy kapitałowe mogą w Polsce rozliczać wspólnie wyłącznie
CIT. Wprowadzenie podatkowej grupy VAT zgodnie z założeniami ma na celu uproszczenie rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (należącymi do grupy
VAT), a także zmniejszenie ciążących na nich obowiązków administracyjnych.
W efekcie, transakcje pomiędzy podmiotami z grupy VAT mają być neutralne podatkowo. Ponadto, dla podmiotów zrzeszonych w grupie VAT to spółka dominująca, reprezentująca grupę, będzie składać jedno wspólne rozliczenie VAT i zapłaci podatek.
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, od 2022 r. z nowego rozwiązania
będą mogły korzystać podmioty działające w ramach podatkowej grupy kapitałowej
dla celów CIT. Rok później taka możliwość zostanie rozszerzona na pozostałe grupy
podatników. Projekt zmian ustawy o VAT w tym zakresie został już opublikowany na
stronie Ministerstwa Finansów i skierowany do prekonsultacji.
• Ułatwienia dla podatkowej grupy kapitałowej (PGK)
Obecnie PGK mogą utworzyć spółki kapitałowe, których przeciętna wysokość kapitału zakładowego wynosi 500 000 zł. Planowane zmiany w ramach Polskiego Ładu obejmują m.in.:
– zmniejszenie wymogu dotyczącego przeciętnego kapitału zakładowego przypadającego na każdą ze spółek wchodzących w skład PGK do 250 000 zł,
– dopuszczenie połączeń, przekształceń oraz podziałów spółek w grupie, a także likwidację warunku dotyczącego zakazu powiązań spółek zależnych wchodzących w skład PGK,
– likwidację warunku rentowności na poziomie 2% udziału dochodu w przychodach
(obecnie jej brak skutkuje automatyczną utratą przez PGK statusu podatnika),
– umożliwienie rozliczania strat podatkowych, które spółki tworzące PGK skumulowały przed przystąpieniem do PGK.

PROGRAMY
GWARANCYJNE DOSTĘPNE
DO KOŃCA 2021 R.
Pakiet pomocowy programów gwarancyjnych BGK, oferowany m.in. za pośrednictwem Banku Millennium, został
przedłużony do końca 2021 r. W ramach
pakietu firmy mogą skorzystać z gwarancji
de minimis, kredytowych i faktoringowych
gwarancji płynnościowych oraz gwarancji
leasingowych. W Banku Millennium oferujemy finansowanie zabezpieczone gwarancjami, proces wnioskowania odbywa
się z wykorzystaniem kanałów cyfrowych
i podpisu kwalifikowanego.
– Nasza oferta podąża za oczekiwaniami
Klientów i dlatego przystępujemy aktywnie
do ważnych programów gwarancyjnych. Zabezpieczenia oferowane przedsiębiorcom
dzięki współpracy z BGK stabilizują dostęp
do finansowania w tym trudnym dla gospodarki czasie. Cenione są szczególnie w preferencyjnej odsłonie, zaoferowanej rynkowi
w czasie pandemii i obejmują teraz nie tylko kredyty bankowe, ale również faktoring
i usługi leasingowe – mówi Andrzej Gliński,
Członek Zarządu Banku Millennium.
– Oferta gwarancji BGK na stałe wpisała się
w krajobraz finansowania bankowego. Duże
nadzieje wiążemy z pracami nad nowymi propozycjami,które pojawią się na rynku w 2022 r.
Liczymy na to, że przynajmniej częściowo
utrzymane będą preferencyjne warunki udzielania gwarancji, a niektóre programy, takie
jak Biznesmax, będą realizowane w nowej
i jeszcze bardziej atrakcyjnej odsłonie – mówi
Agnieszka Kucharska, kierująca Zespołem
Produktów i Procesu Kredytowego w obszarze Bankowości Przedsiębiorstw.
W przypadku programu gwarancji de minimis (program dla mikro-, małych i średnich
firm) obowiązuje brak prowizji za pierwszy
rok korzystania z gwarancji oraz 80% poziom ochrony. Maksymalny okres gwarancji
to 75 miesięcy dla kredytu obrotowego
i do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. Kwota gwarancji de minimis to maksymalnie równowartość 1,5 mln EUR.
W ramach gwarancji płynnościowych
dot. kredytów (program dla średnich
i dużych firm) utrzymano wysoki poziom
ochrony (do 80%), wyższą kwotę kredytu objętego gwarancją – do 200 mln zł
oraz podwyższoną łączną kwotę gwarancji – do 250 mln zł. Nadal też istnieje możliwość skorzystania z gwarancji
w przypadku kredytów w walucie obcej.
W zakresie gwarancji spłaty limitu faktoringowego utrzymano wydłużony okres
limitu faktoringowego – do 24 miesięcy
oraz wydłużony termin ważności gwarancji – do 27 miesięcy. W przypadku
leasingu gwarancją może być objęte do
80% transakcji leasingowej, przy maksymalnym okresie finansowania wynoszącym 10 lat.
sierpień 2021

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

Polska gospodarka szybko odbudowała się po pandemii, co dobrze wróży krótkoterminowym
perspektywom wzrostu. Polska ma też szanse skorzystać na procesie skracania łańcuchów
dostaw i przenoszenia przez europejskie firmy źródeł zaopatrzenia z Azji Pd-Wsch., który
nasilił się w wyniku pandemii. Ciekawym przykładem w tym zakresie jest koncern Bosch, który
w maju ogłosił poszukiwania lokalizacji w Polsce na przeniesienie produkcji z Chin. Natomiast
z ostatniego raportu UNCTAD World Investment Report wynika, iż liczba zapowiedzianych
w Polsce inwestycji bezpośrednich typu greenfield wyniosła w ub. roku 465 (najwięcej w historii), a ich łączna wartość sięga 24,3 mld USD, tylko nieznacznie mniej niż w Niemczech.
Być może więc pandemia będzie formą twórczego zaburzenia, które da impuls wzrostowy
polskiej gospodarce.
Grzegorz Maliszewski
Główny Ekonomista
Bank Millennium
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Ryzyka związane z pandemią stopniowo ustępują. Odsetek przedsiębiorstw, na których
pandemia nie wywiera obecnie skutków lub dla których stanowi tylko nieznaczne zagrożenia działalności sięga 80% w przemyśle, budownictwie i handlu hurtowym. Przed rokiem nie
przekraczał 50%. Ożywienie w gospodarce ma szanse być trwałe, choć jego tempo wciąż
obarczone jest niepewnością. Wracają bowiem problemy, które odczuwalne były przed
wybuchem kryzysu, jak m.in. dostęp do pracowników wykwalifikowanych. Dodatkowo pojawiły się wyzwania, które w ostatnich latach były nieistotne. Zaburzenia w zaopatrzeniu
w materiały i półprodukty są najsilniejsze od co najmniej 2000 r., co w warunkach dynamicznego ożywienia globalnej gospodarki przekłada się na wzrost cen. Podwyższona inflacja
ma obecnie globalny charakter i wywołana jest w dużej mierze czynnikami statystycznymi
(wysoka baza odniesienia z roku ubiegłego), podażowymi (rosnące ceny surowców) czy
regulacyjnymi (np. rosnące ceny energii). Rośnie jednak ryzyko utrwalenia inflacji na podwyższonym poziomie, gdyż w warunkach silnego odbicia gospodarczego firmy mogą śmielej
przerzucać rosnące koszty na konsumenta. Efekt ten może nasilić ekspansywna polityka
gospodarcza, w tym spodziewany wzrost konsumpcji wywołany realizacją programu Polski Ład. Czynnikiem niepewności pozostaje rozwój pandemii, jednak dotychczasowe dane
wskazują na rosnącą odporność gospodarki na warunki pandemii, a postęp szczepień daje
szanse na ograniczenie liczby hospitalizacji, a w konsekwencji uniknięcie przesilenia służby
zdrowia. W rezultacie zakres wprowadzanych ewentualnie ograniczeń będzie mniejszy.

8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10

4Q 2019

Drugi kwartał był bardzo dynamicznym okresem w polskiej gospodarce i na rynkach finansowych. Przełom marca i kwietnia to fala pesymizmu wywołanego silnym przyrostem zachorowań
na COVID-19 i okres rewizji w dół prognoz wzrostu gospodarczego przez niektóre ośrodki analityczne. Bardzo szybko, bo już na przełomie maja i czerwca, przerodziła się ona w falę optymizmu i rewizję oczekiwań w górę. Dostrzegając rosnącą odporność gospodarki na pandemię, nie
uległem pesymizmowi na wiosnę i nie rewidowałem prognoz w dół. Skala adaptacji gospodarki
była jednak znacznie silniejsza od założeń i niezwykle optymistyczne wyniki gospodarki w okresie
styczeń – maj zmuszają do rewizji prognoz wzrostu PKB w najbliższych dwóch latach w górę.
Obecnie oczekuję, iż gospodarka w całym bieżącym roku urośnie o 5,3% i w zbliżonym tempie
wzrośnie w 2022 r. Kolejne kwartały przyniosą wyraźną odbudowę aktywności ekonomicznej
w sektorach, które dotychczas były objęte obostrzeniami. Ze względu na bardzo niską bazę odniesienia z ubiegłego roku wzrost PKB w 2 kw. osiągnie wartości dwucyfrowe i zapewne po 2 kw.
polska gospodarka odrobi pandemiczne straty. Co ważne ożywienie będzie miało coraz szerszy
zakres. Na scenariusz taki wskazują wyniki badań koniunktury oraz inne dane wysokiej częstotliwości. Szczególnie korzystne okazały się wyniki produkcji budowlano-montażowej w kwietniu
i maju, sugerujące kontynuację odbudowy inwestycji w gospodarce. Od strony popytu filarami
wzrostu będą zarówno konsumpcja prywatna, jak i inwestycje. W dłuższej perspektywie tworzy
to szanse na utrwalenie wzrostu gospodarczego na solidnym poziomie. Wsparciem koniunktury
będzie utrzymujący się popyt zagraniczny na polskie towary i usługi, jednak ze względu na ożywienie importu, eksport netto powinien mieć ujemną kontrybucję do wzrostu PKB. Realizuje
się zatem scenariusz, który jeszcze do niedawna wydawał się niezwykle mało prawdopodobny.
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WZROST SZYBCIEJ I WIĘKSZY NIŻ ZAKŁADANO
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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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