
Maj 2013Nowa ustawa o terminach zap³aty w transakcjach handlowych

28 kwietnia 2013 r. wesz³a w ¿ycie nowa 
ustawa o terminach zap³aty w transakcjach 
handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403), która
wprowadza m.in. maksymalny 60-dniowy, 
a dla podmiotów publicznych 30-dniowy 
termin zap³aty, prawo wierzyciela do sta³ej 
rekompensaty w wysokoœci równowartoœci 
w z³otych polskich kwoty 40 euro, jako zwrot 
kosztów wynikaj¹cych z próby odzyskania 
d³ugu oraz 30-dniow¹ procedurê badania 
towaru lub us³ugi. Zmiana przepisów to 
efekt implementacji do krajowego porz¹dku 
prawnego przepisów unijnych i dzia³anie 
maj¹ce na celu zwalczanie zatorów p³atni-
czych. W obecnym stanie gospodarki, nowe
regulacje powinny wp³yn¹æ pozytywnie na 
pewnoœæ obrotu gospodarczego. 

Nowa Ustawa ma zastosowanie do transakcji 
handlowych dokonywanych po 28 kwietnia 
2013 r., których przedmiotem jest odp³atna 
dostawa towaru lub odp³atne œwiadczenie us³ug,
je¿eli strony zawieraj¹ j¹ w zwi¹zku z wykony-
wan¹ dzia³alnoœci¹. Ustawy nie stosuje siê do 
umów zawieranych miêdzy przedsiêbiorcami 
a konsumentami. Z kolei do umów zawartych 
przed dat¹ wejœcia w ¿ycie nowej Ustawy, 
zastosowanie maj¹ nadal przepisy uchylonej 
ustawy o terminach zap³aty w transakcjach 
handlowych z dnia 12 czerwca 2003 r. (Dz.U. 
Nr 139, poz. 1323 z póŸn. zm.).

60-dniowy termin zap³aty
Nowa ustawa wprowadzi³a maksymalny termin 
zap³aty, który w transakcjach miêdzy przedsiê-
biorcami (z wy³¹czeniem transakcji, w których 
d³u¿nikiem jest podmiot publiczny) wynosi 60 dni, 
liczonych od dnia dorêczenia d³u¿nikowi faktury 
lub rachunku potwierdzaj¹cego dostawê towaru 
lub wykonanie us³ugi. Je¿eli kontrahent nie zap³aci 
w terminie 60 dni, to wierzyciel ma prawo do 
naliczania odsetek za opóŸnienie takie, jak za 
zw³okê od zaleg³oœci podatkowych bez wzywania 
d³u¿nika do zap³aty. Strony mog¹ ustaliæ umownie 
odsetki wy¿sze.

Ustawodawca zachowa³ równie¿ mo¿liwoœæ 
naliczania odsetek za zw³okê, o których mowa 
w kodeksie cywilnym. Wobec tego, w sytuacji, 
gdy przedsiêbiorca wykona³ us³ugê lub dostarczy³
towar, mo¿e on naliczaæ d³u¿nikowi odsetki usta-
wowe w wysokoœci 13% za okres od 31 do 60 
dnia od dostarczenia towaru lub wykonania us³ugi. 

Jeœli zaœ po up³ywie tego terminu d³u¿nik nadal 
bêdzie siê opóŸniaæ z zap³at¹, wierzyciel bêdzie 
móg³ naliczaæ odsetki w wysokoœci 11,5% (odsetki 
od zaleg³oœci podatkowych obliczone na podstawie 
przepisów Ordynacji podatkowej).

60-dniowy termin zap³aty mo¿e zostaæ wyd³u¿ony, 
o ile strony tak postanowi¹ i pod warunkiem, 
¿e ustalenie to nie jest sprzeczne ze spo³eczno-
-gospodarczym celem umowy i zasadami wspó³¿ycia 
spo³ecznego oraz jest obiektywnie uzasadnione, 
bior¹c pod uwagê w³aœciwoœæ towaru lub us³ugi.

30-dniowe terminy zap³aty
W transakcjach miêdzy przedsiêbiorcami a podmiotem 
publicznym wystêpuj¹cym w charakterze d³u¿nika, 
ustawa przewiduje krótszy, 30-dniowy termin 
zap³aty za dostarczenie towaru lub wykonanie 
us³ugi licz¹c od daty dorêczenia d³u¿nikowi faktury 
lub rachunku. Równie¿ i w tym przypadku, termin 
zap³aty mo¿e zostaæ wyd³u¿ony, niemniej jednak 
nie mo¿e przekroczyæ 60 dni i musi byæ ponadto 
uzasadnione szczególnymi elementami lub 
w³aœciwoœci¹ umowy. 

Badanie towaru
Strony transakcji handlowej mog¹ przewidzieæ 
w umowie zbadanie towaru lub us³ugi celem 
potwierdzenia jego/jej zgodnoœci z umow¹. 
Czas trwania takiego badania nie mo¿e jednak 
przekraczaæ 30 dni liczonych od dnia otrzymania 
towaru lub us³ugi oraz nie mo¿e byæ sprzeczny 
ze spo³eczno-gospodarczym celem umowy 
i zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Musi byæ 
tak¿e obiektywnie uzasadniony, bior¹c pod 
uwagê w³aœciwoœæ towaru lub us³ugi.

40 euro zrycza³towanej rekompensaty
Ustawa przewiduje równie¿ sta³¹ rekompensatê 
w wysokoœci równowartoœci w z³otych polskich 
kwoty 40 euro nale¿nej wierzycielowi od dnia 
wymagalnoœci odsetek za opóŸnienie w p³atnoœci, 
przy czym wierzyciel nie musi wystosowywaæ 
do d³u¿nika odrêbnego wezwania do zap³aty. 
W przypadku, gdy koszty odzyskiwania nale¿noœci 
przekrocz¹ kwotê 40 euro, wierzyciel ma prawo 
dochodzenia zwrotu tych kosztów na drodze 
s¹dowej.
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