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PROGRAMY GWARANCYJNE BGK
– NOWE PERSPEKTYWY
Bank Millennium aktywnie uczestniczy
w programach, które mają  na celu wspieranie
przedsiębiorców i stabilizowanie możliwości
dostępu do finansowania. Mamy wieloletnie
doświadczenie we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który oferuje firmom
pakiet różnorodnych instrumentów, w szczególności programów gwarancyjnych   będących odpowiedzią  na trudną dla gospodarki
sytuację związaną z pandemią COVID-19.
Programy gwarancyjne BGK, oferowane m.in.
za pośrednictwem Banku Millennium, zostały
przedłużone do końca 2021 roku. W zależności od potrzeb oraz od wielkości firmy w ramach pakietu gwarancyjnego przedsiębiorcy
mogą skorzystać:
• z gwarancji de minimis (podmiot z sektora
MSP, tj. mikro, mały, średni) lub
• z tzw. gwarancji płynnościowych (firma
średnia lub duża).
Gwarancja de minimis służy zabezpieczeniu spłaty kredytów w PLN i walutach obcych, a gwarancja płynnościowa może mieć
dodatkowo zastosowanie przy transakcjach
faktoringowych. W ramach Grupy Banku
Millennium dostępne są również gwarancje
leasingowe.
Proces wnioskowania o kredyt zabezpieczony gwarancją BGK jest bardzo prosty
– wszelkie formalności są realizowane w Banku Millennium, w zależności od preferencji
i możliwości Klienta – również z wykorzystaniem kanałów cyfrowych (system bankowości
internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw) oraz
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Programy gwarancyjne BGK są stałym elementem naszej oferty dla przedsiębiorstw.
Najbardziej popularną gwarancją zarówno
w naszym Banku, jak i na rynku, jest gwarancja de minimis. W okresie od 1 stycznia do 31
grudnia 2021 r. przedsiębiorcy mogą z niej skorzystać na bardzo atrakcyjnych warunkach:
• maksymalny okres gwarancji dla kredytu
obrotowego – 75 miesięcy,
• maksymalny okres gwarancji dla kredytu
inwestycyjnego – 120 miesięcy,
• do 80 proc. kwoty kredytu,
• brak prowizji na rzecz BGK za pierwsze 12 miesięcy obowiązywania gwarancji de minimis,
• maksymalna kwota gwarancji: 1,5 mln euro
dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. euro dla
gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną
przekroczone maksymalne pułapy pomocy
de minimis).
Począwszy od 2022 roku planowana jest kontynuacja wybranych programów. Liczymy na
to, że przynajmniej w części utrzymane będą
preferencyjne warunki udzielania gwarancji
np. brak prowizji za 1 rok obowiązywania
gwarancji de minimis, czy zwiększony do
80% poziom zabezpieczenia kredytu. Niektóre programy, takie jak Biznesmax (tzw. gwarancje POIR, gdyż są udzielane ze środków
UE w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”), w ramach nowej perspektywy budżetowej (nowy Program FENG), mają
szansę być realizowane w nowej i jeszcze
bardziej atrakcyjnej odsłonie.
Będziemy informować na bieżąco o planowanych zmianach, a Państwa Doradca Bankowy
przekaże wszelkie informacje.
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Zachęcamy także do śledzenia nowości na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.
Więcej informacji o gwarancyjnym pakiecie
pomocowym, w którym uczestniczy nasz
Bank znajdą Państwo również na stronie internetowej BGK: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/
systemy-gwarancji/gwarancja-de-minimis/,
https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-plynnosciowa/.
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Tzw. Polski Ład to duża nowelizacja mająca
wejść w życie już 1 stycznia 2022 r. Przewiduje ona szereg zmian przede wszystkim w regulacjach podatkowych. Jedną z nich jest
wprowadzenie do ustawy o PIT i CIT przepisów, których celem jest przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu.
Zgodnie z założeniami nowelizacji pracodawcy przypisywany będzie przychód podatkowy
w wysokości równowartości minimalnego
wynagrodzenia za pracę, za każdy miesiąc
nielegalnego zatrudnienia pracownika. Przy
czym, przychód ten przypisany będzie niezależnie od tego, czy nieuczciwy pracodawca
faktycznie wypłacał nielegalnie zatrudnionemu wynagrodzenie i w jakiej wysokości. Przychodem z działalności gospodarczej będą
również przychody z tytułu nielegalnego za-

trudnienia oraz ze stosunku pracy w części,
w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom podatkowym.

prawo do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, chociaż nie będzie partycypował
w finansowaniu swoich ubezpieczeń.

Dodatkowo pracodawca nie zaliczy do
kosztów podatkowych zarówno wypłaconego wynagrodzenia z tytułu nielegalnego
zatrudnienia czy wynagrodzenia nieujawnionego, jak i składki na ubezpieczenia
emerytalne od takiego wynagrodzenia.
Jednocześnie nastąpią zmiany w ustawie
o systemie ubezpieczeń społecznych powodujące, że składki należne od wynagrodzenia nielegalnie zatrudnionego pracownika oraz wynagrodzenia nieujawnionego
będą w całości finansowane przez pracodawcę. Analogicznie ma być ze składkami
zdrowotnymi. W ten sposób nielegalnie
zatrudniony pracownik zachowa w pełni

Z drugiej strony ustawodawca planuje
wprowadzić zwolnienie z podatku dla pracowników w zakresie przychodów z tytułu
nielegalnego zatrudnienia oraz przychodów
ze stosunku pracy w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym. W efekcie planowanych
zmian pracownik który będzie zatrudniony
nielegalnie, albo który będzie otrzymywał
część wynagrodzenie nieoficjalnie – bez
ujawniania władzom skarbowym, nie będzie ponosił obciążeń podatkowych wynikających z tych okoliczności. Konsekwencje w zakresie podatku dochodowego będą
obciążały pracodawcę.

OBOWIĄZEK AUTOMATYCZNEJ WYSYŁKI
KSIĄG PODATKOWYCH DO SKARBÓWKI
Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy CIT i PIT będą
wysyłać do fiskusa ewidencje służące do obliczenia zaliczek i rocznego podatku dochodowego PIT i CIT.
Minister Finansów chce, aby podatnicy CIT prowadzili księgi rachunkowe (ewidencje podatkowe) przy użyciu programów komputerowych
i przesyłali je do urzędu skarbowego w terminie zeznania za rok podatkowy. Analogiczny
obowiązek spoczywałby na podatnikach PIT
– podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, przesyłałyby elektronicznie w trakcie
roku i po jego zakończeniu księgi rachunkowe,

podatkową księgę przychodów i rozchodów,
a także ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, dodatkowe dane będą zbierane
w celu zmniejszenia obciążeń przedsiębiorców związanych z prowadzeniem kontroli
poprzez umożliwienie administracji skarbowej weryfikacji prawidłowości rozliczeń i wykrywania nadużyć w formie zdalnej, bez konieczności przeprowadzania czynności na
miejscu oraz zwiększenie ich efektywności.

MILLENNIUM LEASING Z PIERWSZĄ
W POLSCE UMOWĄ LEASINGU
Z GWARANCJĄ BGK
Dzięki umowie Millennium Leasing z Bankiem Gospodarstwa Krajowego został uruchomiony limit gwarancyjny, który daje
możliwość objęcia gwarancjami BGK umów
leasingu zawieranych przez spółkę z firmami
z sektora MŚP. Z tej możliwości skorzystał
już pierwszy przedsiębiorca, który 30 lipca br.
zawarł z Millennium Leasing umowę leasingu
zabezpieczoną gwarancją BGK.
– Millennium Leasing jako pierwsza w Polsce
firma leasingowa zaoferowała klientom możliwość zawierania umów leasingu objętych gwarancjami BGK. Dzięki programowi gwarancji BGK
zwiększa się dostępność kapitału dla firm oraz
ich możliwości inwestowania. To istotne wspar-

cie w sytuacji, w której w wielu sektorach gospodarki zmagamy się wciąż ze skompensowaniem
skutków pandemii i zeszłorocznych turbulencji
w działalności biznesowej – powiedział Marcin
Balicki, Prezes Zarządu Millennium Leasing.
Dzięki umowie leasingu z gwarancją BGK
przedsiębiorcy mogą skorzystać z finansowania na atrakcyjniejszych warunkach. Korzyści
mogą odczuć m.in. w obniżonej marży leasingu, wydłużonym okresie trwania leasingu,
zwiększonej kwocie leasingu czy obniżonym
wymaganiom co do poziomu innych zabezpieczeń. BGK może objąć gwarancją do 80 proc.
transakcji leasingowej, przy maksymalnym
okresie finansowania wynoszącym 10 lat.

Gwarancja może stanowić zabezpieczenie
transakcji leasingowych udzielanych przez
tych leasingodawców, którym zostanie
udostępniony limit gwarancyjny na podstawie umowy podpisanej z BGK. Udzielenie finansowania w drodze leasingu będzie oznaczało skorzystanie ze wsparcia
instrumentu gwarancyjnego – Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego wdrażanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, przy wsparciu finansowym państw
członkowskich, wnoszących wkład do
Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Celem tego funduszu jest ochrona
gospodarki UE przed skutkami pandemii
SARS-CoV-2.

PKB I INFLACJA W GÓRĘ,
A CO ZE STOPAMI PROCENTOWYMI?

PROGNOZY
MAKROEKONOMICZNE

PKB w Polsce (4Q 2019=100)

Realizuje się scenariusz odbudowy gospodarki, czemu towarzyszy podwyższona inflacja,
wyraźnie przekraczająca górne ograniczenie
odchyleń inflacji od celu NBP. W lipcu inflacja
cen konsumenta wzrosła do 5,0% r/r z 4,4% r/r
w czerwcu, poziomu najwyższego od 10 lat.
Rosły zarówno ceny usług (turystyka, usługi
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Ostatnie wypowiedzi części członków RPP
wskazują na narastający dyskomfort wśród
członków optujących dotychczas za utrzymaniem ultra łagodnej polityki pieniężnej.
Szczególnie że nie będzie realizował się oczekiwany przez część członków RPP spadek
inflacji w II poł. tego roku. Dlatego też podtrzymuję scenariusz zakładający podwyżkę
stóp procentowych jeszcze w tym roku. Rada
zapewne będzie chciała poczekać na wyniki
nowej projekcji inflacji i PKB, dlatego najbardziej prawdopodobnym terminem na rozpoczęcie procesu normalizacji jest listopad.
Warto też zwrócić uwagę, iż retoryka krajowej
RPP odstaje od banków centralnych naszego
regionu, które rozpoczęły proces normalizacji polityki pieniężnej. Banki centralne Czech
i Węgier już dwukrotnie w tym roku podniosły stopy procentowe. Opóźnianie momentu
podwyżki stóp przez Radę Polityki Pieniężnej
zwiększa ryzyko, w którym dla ograniczenia
inflacji konieczne będzie szybsze i głębsze
zacieśnienie polityki monetarnej.
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związane z kulturą), na co wpływ miał silny
popyt po złagodzeniu restrykcji epidemicznych, jak i ceny towarów, których dynamika
wyniosła w lipcu aż 4,6% r/r. Pomimo wygasania efektu bazy statystycznej przestrzeń
do spadku inflacji jest w tym roku niewielka,
ponieważ w warunkach silnego popytu przedsiębiorcy będą przerzucali część wyższych
kosztów na konsumenta. Inflację w sierpniu
podbije też podwyżka cen gazu, która doda
do wskaźnika CPI ok. 0,1 pkt. proc. Do końca
tego roku inflacja będzie utrzymywała się na
poziomie ok. 5% r/r. Warto przy tym dodać, że
inflacja w Polsce jest obecnie na najwyższym
poziomie spośród krajów naszego regionu.
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W 2 kw. bieżącego roku polska gospodarka powróciła do poziomu 4 kw. 2019 roku, odrabiając straty ekonomiczne wywołane pandemią.
To pozytywny kontrast względem gospodarki
strefy euro, która wciąż znajduje się ok. 3 proc.
poniżej poziomu z 4 kw. 2019. Perspektywy gospodarki pozostają pozytywne. Oczekuję utrzymania gospodarki na ścieżce wzrostu, choć ze
względu na ustąpienie ekstremalnie niskiej
bazy odniesienia roczna dynamika PKB wyhamuje w kolejnych kwartałach. Czynnikiem niepewności pozostaje nadchodząca kolejna fala
pandemii, jednak w mojej ocenie będzie miała
ona mniejszy skutek ekonomiczny. Wzrost odporności społeczeństwa, będący m.in. efektem
postępu szczepień, powinien skutkować mniejszym obciążeniem systemu służby zdrowia,
przez co zakres nakładanych ograniczeń dla
działalności gospodarczej powinien być mniejszy. Źródłem przejściowych zaburzeń wzrostu
w niektórych sektorach gospodarki mogą być
zakłócenia w łańcuchach dostaw i problem
z zaopatrzeniem w podzespoły i materiały. Nie
zmienia to jednak średniookresowych perspektyw gospodarki, która w najbliższych dwóch latach powinna rosnąć w tempie ok. 5%. Zmienił
się jednak bilans ryzyk dla perspektyw polskiej
gospodarki z pozytywnego w kierunku bardziej neutralnym. Ryzyko opóźnienia napływu
środków z funduszy europejskich, przedłużające się napięcia w łańcuchach dostaw oraz
osłabienie tempa wzrostu naszych partnerów
handlowych ze względu na nasilającą się pandemię koronawirusa mogą osłabić dynamikę
wzrostu, choć nie zagrażają kontynuacji odbudowy gospodarki.
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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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