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Odsetki w transakcjach handlowych
Od 1 stycznia 2016 r. znowelizowano przepisy stanowiące podstawę prawną 
naliczania odsetek cywilnoprawnych. nowelizacja objęła m.in. kodeks cywilny 
oraz ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Przed obliczeniem 
wartości odsetek należy dokonać wyboru właściwego aktu prawnego. nie jest to 
łatwe. Ponadto nowelizacja w wielu sytuacjach prawdopodobnie ukształtuje na 
nowo sposób orzekania przez sądy o odsetkach ustawowych. należy też liczyć się 
z problemami wynikającymi z konieczności stosowania przepisów przejściowych.

Zastosowanie właściwych przepisów regulujących odsetki cywilnoprawne wymaga dokonania wy-
boru pomiędzy:
1)  ustawą z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm. (dalej: k.c.) a
2)  ustawą z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – j.t. Dz.U. z 2016 r., 

poz. 684 ze zm. (dalej: ustawa o terminach zapłaty).

Trzeba więc wybrać między dwiema ustawami. Dodatkowo, korzystając z przepisów Kodeksu cy-
wilnego, trzeba dokonać wyboru rodzaju odsetek regulowanych przez ten kodeks.

Odsetki wynikające z Kodeksu cywilnego

Kodeks cywilny przewiduje dwa rodzaje odsetek: odsetki kapitałowe oraz odsetki za opóźnienie. 
W obu tych kategoriach możemy mieć do czynienia z odsetkami umownymi, ustawowymi i maksymal-
nymi. Schemat odsetek występujących w Kodeksie cywilnym jest następujący.

Schemat odsetek występujących w Kodeksie cywilnym

Odsetki kapitałowe (art. 359 k.c.) Odsetki za opóźnienie (art. 481 k.c.)

– odsetki umowne – odsetki umowne

– odsetki ustawowe – odsetki ustawowe

– odsetki maksymalne – odsetki maksymalne

W kolejnej tabeli przedstawiamy porównanie treści regulacji Kodeksu cywilnego odnoszących się do 
odsetek kapitałowych (art. 359 k.c.) z regulacjami odnoszącymi się do odsetek za opóźnienie (art. 481 k.c.).

Tabela. Porównanie odsetek ustawowych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie

Odsetki ustawowe (art. 359 k.c.) Odsetki ustawowe za opóźnienie (art. 481 k.c.)

1 2

Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko 
wtedy, gdy wynika to z czynności prawnej albo 
z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego 
właściwego organu.

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świad-
czenia pieniężnego, wierzyciel może żądać od-
setek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł 
żadnej szkody i chociażby opóźnienie było na-
stępstwem okoliczności, za które dłużnik nie po-
nosi odpowiedzialności.
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Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób 
określona, należą się odsetki ustawowe w wyso-
kości równej sumie stopy referencyjnej Narodo-
wego Banku Polskiego i 3,5 punktów procento-
wych.

Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była ozna-
czona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie 
w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Na-
rodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procen-
towych. Jednak gdy wierzytelność jest oprocento-
wana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać 
odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

Maksymalna wysokość odsetek wynikających 
z czynności prawnej nie może w stosunku rocz-
nym przekraczać dwukrotności wysokości odse-
tek ustawowych (odsetki maksymalne).

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie 
nie może w stosunku rocznym przekraczać dwu-
krotności wysokości odsetek ustawowych za 
opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynno-
ści prawnej przekracza wysokość odsetek mak-
symalnych, należą się odsetki maksymalne.

Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekra-
cza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnie-
nie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie.

Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, 
także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.

Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospo-
litej Polskiej „Monitor Polski” wysokość odsetek ustawowych oraz wysokość odsetek ustawowych 
za opóźnienie.

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych posługuje się tylko kategorią „odsetek za 

opóźnienie w transakcjach handlowych”. Z tą kategorią odsetek mamy do czynienia tylko w przypad-
ku opóźnień w zapłacie w transakcjach handlowych i tylko wwtedy, gdy są to transakcje dokonywane 
między podmiotami profesjonalnymi (czyli zasadniczo pomiędzy przedsiębiorcami w ramach prowadzonej 
przez nich działalności) – patrz dział II. Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

W przypadku gdy wierzyciel ma do czynienia z opóźnieniem w zapłacie, powinien więc przede wszyst-
kim rozstrzygnąć, czy jest ono związane z transakcją handlową zawartą z innym profesjonalistą (przed-
siębiorcą lub innym podmiotem wskazanym w ustawie o terminach zapłaty), czy też jest to opóźnienie 
wynikające z tytułu innego niż transakcja handlowa (np. wynikające z umowy zawartej z konsumentem).

Tabela. Rodzaje odsetek za opóźnienie w zapłacie

Odsetki za opóźnienie 
w transakcjach handlo
wych (ustawa o terminach 
zapłaty) 

Przysługują w transakcjach handlowych, czyli umowach:
n   których przedmiotem jest odpłatna dostawa towarów lub odpłatne 

świadczenie usług,
n   zawieranych między podmiotami wymienionymi w art. 2 ustawy o ter-

minach zapłaty (m.in. między przedsiębiorcami),
n   zawieranych w związku z wykonywaną działalnością.

Odsetki za opóźnienie 
(art. 481 k.c.)

Przysługują w przypadku, gdy:
n   dłużnik spóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego (opóź-

nienie w zapłacie),
n   świadczenie pieniężne wynika z innego tytułu niż „transakcja handlo-

wa”, o której mowa w ustawie o terminach zapłaty.
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W przypadku gdy przedsiębiorca uzna, że umowa jest transakcją handlową, nalicza odsetki za 
opóźnienie, stosując reguły zawarte w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 
W przypadku opóźnień w zapłacie innego rodzaju niż wynikające z transakcji handlowej – odsetki za 
opóźnienie należy naliczać z zastosowaniem przepisów Kodeksu cywilnego.

I. Odsetki kapitałowe

Odsetki kapitałowe są wynagrodzeniem za korzystanie z cudzego kapitału (art. 359 k.c.). Nie wiążą 
się więc z opóźnieniem spełnienia świadczenia, tylko z faktem korzystania z cudzego kapitału. Obo-
wiązek ich zapłaty może wynikać:

 n  z czynności prawnej (np. umowy pożyczki),
 n  z ustawy,
 n  z orzeczenia sądu,
 n  z decyzji innego właściwego organu.

Odsetki od umowy pożyczki

Artykuł 359 § 1 k.c. stanowi, że odsetki od sumy pieniężnej należą się m.in. wtedy, gdy wynika 
to z czynności prawnej (np. umowy). Oznacza to, że strony umowy cywilnoprawnej mogą zawrzeć 
umowę, na podstawie której należne będą odsetki z tytułu korzystania z kapitału. Jest to możliwe, gdy 
przepisy dają prawo ich stosowania (nie narzucają obowiązku ich stosowania). Jeżeli umowa cywilno-
prawna związana z korzystaniem z cudzego kapitału nie zawiera wskazania odsetek umownych, nie 
będzie można się domagać ich zapłaty. Brak w umowie zapisu o odsetkach nie oznacza bowiem, że 
automatycznie w to miejsce wprowadzamy odsetki ustawowe i możemy się ich domagać od kontra-
henta. W instytucjach cywilnoprawnych związanych z korzystaniem z cudzego kapitału przepisy nie 
przewidują obowiązku naliczania odsetek. Dotyczy to np. umowy pożyczki, pomimo że powszechnie 
jest ona kojarzona z pobieraniem odsetek jako wynagrodzenia za korzystanie z cudzego kapitału. 
Tymczasem odsetki (zarówno umowne, jak i ustawowe) nie są elementem obligatoryjnym (obowiąz-
kowym) umowy pożyczki. Obligatoryjne elementy umowy pożyczki określa art. 720 § 1 k.c. Zgodnie 
z tym przepisem przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność 
biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobo-
wiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej 
jakości. Nie ma przeszkód prawnych, aby dodatkowym elementem umowy stał się zapis o umownych 
odsetkach z tytułu korzystania z pożyczonego kapitału. Wystarczy jednozdaniowy zapis w umowie 
pożyczki:

Strony umowy pożyczki ustalają, że pożyczkodawca będzie otrzymywał raz w roku 
w dniu 30 grudnia odsetki od pożyczonego kapitału obliczone według umownej, rocznej stopy 
odsetek wynoszącej 10%.

W przypadku odsetek należnych na podstawie czynności prawnej (np. umowy pożyczki) należy 
zadbać o to, aby umowa zawierała stosowne zapisy dotyczące terminu wypełnienia obowiązku za-
płaty odsetek. Jeżeli takie zapisy w umowie się znajdują, obowiązek zapłaty odsetek powstanie bez 
konieczności osobnego wzywania pożyczkobiorcy do ich zapłaty.
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PrzykłAd
Umowa pożyczki 100 000 zł przewiduje obowiązek zapłaty odsetek obliczanych według rocz-
nej stopy 8% (płatne co pół roku). Pożyczkobiorca ma w tej sytuacji obowiązek zapłaty odsetek 
co pół roku, bez konieczności wystawiania przez pożyczkodawcę osobnego wezwania do ich 
zapłaty.

Brak stosownych uregulowań (w umowie lub ustawie) o należnych odsetkach nie musi jeszcze 
oznaczać, że pożyczka jest nieoprocentowana. W razie sporu przed sądem postępowanie dowodowe 
nie ogranicza się bowiem tylko do zapisów umowy. W celu dochodzenia swoich praw do odsetek 
przedsiębiorcy mogą się powołać na art. 65 k.c., który wprowadza dwie istotne reguły:

 n po pierwsze, oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczno-
ści, w których zostało złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje,

 n po drugie, w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opie-
rać się na jej dosłownym brzmieniu.

Jeżeli z całokształtu okoliczności zawarcia umowy pożyczki można przyjąć, że strony uzgodniły 
odpłatność za korzystanie z kapitału w postaci odsetek, to są one należne, nawet gdy w umowie brak 
jest bezpośredniego zapisu w tej sprawie.

PrzykłAd
Jan Kowalski pożyczył Piotrowi Nowakowi 100 000 zł. Umowa zawarta w formie pisemnej nie 
zawierała żadnego zapisu o konieczności zapłaty odsetek umownych. Sąd zbadał jednak 
wszystkie okoliczności jej zawarcia. Była to kolejna umowa pożyczki między Janem Kowal-
skim a Piotrem Nowakiem. Każda z poprzednich przewidywała oprocentowanie. Wskazywało 
to, że strony tych umów jako normę stosowały instytucję odsetek umownych. Dodatkowo Jan 
Kowalski zaciągnął kredyt w banku i pozyskane w ten sposób środki przelał jako pożyczkę 
(w dniu udzielenia mu kredytu) na konto Piotra Nowaka, który nie miał odpowiedniej zdolności 
kredytowej. Powołując się na fakt płacenia odsetek od kredytu, Jan Kowalski może dowodzić, 
że umowa zawarta z Piotrem Nowakiem była odpłatna i należą mu się z tego tytułu odsetki.

Często w sądzie pożyczkodawcy twierdzą, że początkowo umowa pożyczki była zawarta bez 
oprocentowania, ale w drodze ustnego aneksu zostało to zmienione. Typowa sytuacja to przekształ-
cenie pożyczki o krótkim okresie zwrotu pożyczonych środków (bez odsetek) w pożyczkę wieloletnią 
(z odsetkami).

PrzykłAd
Wartość umowy pożyczki to 100 000 zł. Umowa nie zawierała zapisu o wysokości odsetek oraz 
o terminie zwrotu pieniędzy. Pożyczkodawca podnosił przed sądem, że początkowo strony 
umowy przewidywały, że będzie to pożyczka krótkoterminowa, na okres 2 miesięcy. Potem 
strony umowy zawarły ustny aneks, że umowa będzie trwać 2 lata, a po tym okresie pożycz-
kodawca otrzyma zwrot 100 000 zł oraz odsetki obliczone w wysokości 12% (za okres dwóch 
lat). Pomimo że strony umowy nie zawarły tego aneksu w formie pisemnej, może on mieć 
znaczenie prawne – pożyczkodawca może bowiem w sądzie udowodnić, że taki aneks został 
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zawarty. Wszystko zależy od przedstawionych przez niego dowodów i dopuszczenia ich przez 
sąd. Dlatego też z pewnością lepiej jest zawierać tego rodzaju porozumienia na piśmie.

Jakie są możliwości wykazania, że umowa pożyczki ma inną treść, niż wynika z dokumentu umowy 
pożyczki? Kodeks cywilny stanowi co prawda, że umowa pożyczki, której wartość przekracza 500 zł, 
powinna być stwierdzona pismem, jednak nie wprowadza sankcji nieważności w przypadku zawarcia 
umowy pożyczki w formie ustnej. Zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności ma ten skutek, 
że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków 
ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Dowody te są jednak dopuszczalne 
w trzech przypadkach:

 n  jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę,
 n  gdy żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą oraz
 n  gdy fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma.

Co istotne, w stosunkach między przedsiębiorcami i do czynności prawnych dokonanych między 
przedsiębiorcami nie stosuje się przepisów o skutkach niezachowania formy pisemnej przewidzianej 
dla celów dowodowych (art. 74 § 3 k.c.). W przypadku czynności prawnych dokonywanych między 
przedsiębiorcami możliwe jest zatem dowodzenie istnienia odsetek w inny sposób niż przez powoła-
nie się na pisemną umowę.

Od 8 września 2016 r. zaczną obowiązywać zmienione przepisy Kodeksu cywilnego co do formy 
umowy pożyczki oraz konsekwencji jej niedotrzymania. Znowelizowany art. 720 § 2 k.c. będzie stano-
wił, że umowa pożyczki, której wartość przekracza 1000 zł, wymaga zachowania formy dokumentowej. 
W wyniku zmiany została podwyższona kwota pożyczki, która dla celów dowodowych powinna być 
stwierdzona formą dokumentową, z 500 zł do 1000 zł. Druga zmiana polega na wprowadzeniu do 
przepisów Kodeksu cywilnego instytucji „dokumentu”. Zakres tego pojęcia jest szerszy niż stosowana 
dotychczas „forma pisemna”.

UWAGA!
Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią (art. 773 k.c.).

Mamy tu dwa elementy:
1)  nośnik (dowolny sposób zapisu informacji charakteryzujący się tym, że informacja jest trwała 

i podlega odtworzeniu),
2) informację (np. o zawarciu umowy pożyczki na kwotę 1000 zł).

Od 8 września 2016 r. dla udokumentowania pożyczki przekraczającej wartość 1000 zł wystarcza-
jące będzie potwierdzenie jej jakimkolwiek trwałym nośnikiem. Co więcej, należy zauważyć, że „doku-
ment” nie musi zawierać podpisu. Podpis nie jest bowiem elementem ustawowym „dokumentu”. Do 
zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci 
dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie (art. 772 k.c.).
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PrzykłAd
W październiku 2016 r. strony umowy pożyczki opiewającej na kwotę 100 000 zł ustaliły w czasie 
spotkania warunki pożyczki. Nośnikiem informacji o umowie było nagranie przebiegu spotka-
nia na dyktafonie zawartym w telefonie komórkowym pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Strony 
umowy mogą potraktować nagrania jako dwa jednobrzmiące dokumenty umowy pożyczki.

Zmiany dotyczące zasad potwierdzania umowy pożyczki należy rozpatrywać łącznie z nowym 
brzmieniem art. 73 § 1 k.c., który reguluje konsekwencje niedotrzymania formy umowy wymaganej 
przez Kodeks cywilny. Po nowelizacji przepis ten będzie stanowił, że jeżeli ustawa zastrzega dla czyn-
ności prawnej formę pisemną, dokumentową albo elektroniczną, czynność dokonana bez zachowania 
zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. Takiego 
skutku nie przewidziano jednak dla umowy pożyczki, utrzymując obecny stan prawny. Zastosowanie 
ma więc art. 74 k.c. Przepis ten po nowelizacji brzmi następująco:

§
§ 1. Zastrzeżenie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej bez rygoru nieważno-
ści ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopusz-
czalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. 

Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej jest 
zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.

§ 2. Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej przewi-
dzianej dla celów dowodowych dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron jest dopuszczal-
ny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo fakt 
dokonania czynności prawnej jest uprawdopodobniony za pomocą dokumentu.

§ 3. Jeżeli forma pisemna, dokumentowa albo elektroniczna jest zastrzeżona dla oświadczenia 
jednej ze stron, w razie jej niezachowania dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt 
dokonania tej czynności jest dopuszczalny także na żądanie drugiej strony.

§ 4. Przepisów o skutkach niezachowania formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej 
przewidzianej dla celów dowodowych nie stosuje się do czynności prawnych w stosunkach między 
przedsiębiorcami.

Przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę szczególnie na treść art. 74 § 4 k.c. Oznacza on, że zmia-
na przepisów nie wpłynie na sytuację przedsiębiorców. W stosunkach między przedsiębiorcami nie 
stosuje się bowiem ograniczeń w zakresie dowodzenia istnienia umowy pożyczki lub zobowiązań 
wynikających z umowy pożyczki. Dopuszczalne są wszelkie dowody.

PrzykłAd
Przedsiębiorca A pożyczył przedsiębiorcy B 100 000 zł. Umowa została zawarta w formie pi-
semnej i nie zawierała zapisu o odsetkach umownych. Sąd dopuścił jako dowód nagranie 
z dyktafonu telefonu komórkowego, które potwierdzało, że strony umowy ustnie zawarły aneks 
do początkowo nieoprocentowanej umowy pożyczki. Na tej podstawie pożyczkobiorca zobo-
wiązał się do zapłaty odsetek umownych według stopy 10% rocznie. Pożyczkodawca powo-
łał nie tylko nagranie swojej rozmowy z pożyczkobiorcą, ale także świadków, którzy potwier-
dzili wersję pożyczkodawcy. Sąd dopuścił dowód z przesłuchania świadków, argumentując, 
że przepisów o skutkach niezachowania formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej 
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przewidzianej dla celów dowodowych nie stosuje się do czynności prawnych w stosunkach 
między przedsiębiorcami.

Rezygnacja z oprocentowania

Co się stanie, gdy strony umowy pożyczki podpiszą świadomie umowę, rezygnując z oprocento-
wania? Na przykład umieszczą w umowie zapis „umowa pożyczki jest nieoprocentowana”. Pojawią się 
wówczas problemy spoza sfery prawa cywilnego. Skorzystanie z prawa do zawarcia umowy polegającej 
na udostępnieniu drugiemu podmiotowi kapitału bez oprocentowania może bowiem spowodować kon-
sekwencje podatkowe. Może pojawić się problem rozpoznania przychodu z nieodpłatnych świadczeń. 
Na przykład w wyroku z 20 maja 2010 r. WSA w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 323/10) stwierdził, że przepisy 
Kodeksu cywilnego nie nakładają obowiązku ustalenia oprocentowania pożyczek jako formy odpłatno-
ści za korzystanie m.in. z cudzych pieniędzy. Jednak udzielenie pożyczki pieniężnej nieoprocentowanej 
jest świadczeniem nieodpłatnym, którego istota tkwi w możliwości korzystania z cudzego kapitału bez 
konieczności ponoszenia ze swej strony jakichkolwiek ciężarów. W takim przypadku przychód z nieod-
płatnego świadczenia wiąże się bezpośrednio lub pośrednio z możliwością osiągnięcia innych przycho-
dów – z działalności gospodarczej. To, czy organ podatkowy będzie domagał się rozpoznania przycho-
du z tytułu korzystania z nieoprocentowanej pożyczki, zależy od konkretnych zapisów umowy pożyczki.

Wysokość odsetek

Strony umowy pożyczki ustalają zwykle wysokość odsetek w drodze umowy (odsetki umowne). 
Jeżeli strony nie ustalą wysokości odsetek, a z treści umowy wynika, że odsetki się należą, to przy-
sługują one w tzw. ustawowej wysokości (odsetki ustawowe). Trzeba też mieć świadomość, że wyso-
kość odsetek ustalonych w umowie jest ograniczona. Maksymalna wysokość odsetek wynikających 
z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek 
ustawowych (odsetki maksymalne). Jeżeli z czynności prawnej (np. z umowy pożyczki) wynikają od-
setki wyższe niż maksymalne, należą się odsetki maksymalne. Obowiązujące reguły oraz wysokość 
odsetek kapitałowych w zależności od ich rodzaju przedstawiamy w tabeli.

UWAGA!
Maksymalna wysokość odsetek wynikających z umowy pożyczki nie może w stosunku rocznym przekraczać 
dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).

Tabela. Wysokość odsetek kapitałowych w zależności od ich rodzaju

Rodzaj  
odsetek  

kapitałowych

Wysokość  
stopy procentowej odsetek  

(w stosunku rocznym)*

W jakiej wysokości można  
żądać wypłaty odsetek*

Podstawa  
prawna

1 2 3 4

Odsetki 
umowne

Stopa procentowa wynikająca 
z umowy między kontrahentami

W wysokości wynikającej 
z umowy, ale nie wyższej niż 
odsetki maksymalne

Art. 359 § 1  
w zw. z § 22 k.c.
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1 2 3 4

Odsetki  
ustawowe

Stopa procentowa odsetek jest 
równa sumie stopy referencyj-
nej NBP i 3,5 punktów procen-
towych (1,5 + 3,5 = 5%)

Należne w wysokości 5% w sto
sunku rocznym, w przypadku 
gdy umowa nie określa wysoko-
ści odsetek

Art. 359 § 2 k.c.

Odsetki  
maksymalne

Dwukrotność odsetek ustawo-
wych

10% w stosunku rocznym Art. 359 § 1 w zw. 
z § 21 k.c.

*  W tabeli zostały podane stopy procentowe odsetek ustalone na dzień 1 czerwca 2016 r. Podane w tabeli stopy 
procentowe odsetek zmieniają się wraz ze zmianami stopy referencyjnej NBP (patrz www.nbp.pl).

PrzykłAd
1 stycznia 2016 r. zawarto umowę pożyczki, która przewiduje odsetki umowne w wysokości 
16% w stosunku rocznym. Wartość stopy referencyjnej NBP to 1,5%. Wartość odsetek ustawo-
wych to 1,5% + 3,5% = 5%. Maksymalna wartość odsetek ustawowych to 10%. Pomimo zapisu 
w umowie, zastrzegającego odsetki w wysokości 16% w stosunku rocznym, na który zgodziły 
się obie strony, umowa jest podstawą do naliczania odsetek ustawowych w wysokości maksy-
malnie 10% w stosunku rocznym.

W sytuacji opisanej w przykładzie zapis umowny o wartości stopy odsetkowej 16% nie zostaje 
unieważniony tylko dlatego, że przekracza on poziom maksymalnych odsetek ustawowych. Konse-
kwencją zastrzeżenia w umowie odsetek o stopie przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych 
jest niestosowanie zapisu o 16-procentowej umownej stopie odsetek do momentu odpowiedniego 
wzrostu poziomu stóp procentowych NBP.

PrzykłAd
W 2016 r. zawarto 10-letnią umowę pożyczki. Według umowy wartość odsetek płaconych raz 
w roku wynosi 16%. Aby wartość ta była zgodna z limitem w wysokości dwukrotności odsetek 
ustawowych, to stopa referencyjna NBP musi wynosić 4,5%. Wówczas (4,5% + 3,5%) × 2 = 16%.
Zatem dopiero wtedy, gdy stopa referencyjna NBP przekroczy 4,5%, będzie można żądać za-
płaty odsetek w wysokości odsetek umownych, ponieważ odsetki umowne nie będą wówczas 
przekraczały maksymalnego limitu ustawowego określonego przez dwukrotność odsetek 
ustawowych.

W praktyce tylko gwałtowny wzrost stóp procentowych NBP (związany np. z kryzysem finansowym 
albo atakiem spekulacyjnym na polską walutę) doprowadzi do sytuacji, gdy umowa pożyczki z wysoką 
umowną stopą odsetek będzie podstawą do wypłat odsetek poniżej limitu ustawowego.

PrzykłAd
Wartość stopy umownej odsetek dla umowy pożyczki wynosi 18%. Stopa referencyjna 
NBP wzrosła do poziomu 7%. Oznacza to limit maksymalny odsetek dla tego typu umo-
wy na poziomie 21% [(7% + 3,5%) x 2]. Pożyczkodawca nie ma jednak prawa do żądania 
odsetek w takiej wysokości, gdyż strony umowy wiąże stopa odsetek umownych wyno-
sząca 18%.
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Limit maksymalny odsetek ustawowych jest zmienny w okresie obowiązywania umowy cywilno-
prawnej. Nie można się umówić, pożyczając pieniądze, że stosujemy limit ustawowy obowiązujący 
w momencie podpisania umowy pożyczki w dniu 15 maja 2016 r. przez 5 lat jej obowiązywania.

PrzykłAd
Umowa pożyczki została zawarta 1 stycznia. Stopa referencyjna NBP wynosiła w chwili za-
warcia umowy 3%. W tym momencie maksymalny limit odsetek wynosił 13% [(3% + 3,5%) x 2]. 
Strony umowy wpisały do niej właśnie taką wartość umownej stopy odsetek. Po roku obowią-
zywania umowy stopa referencyjna NBP została obniżona do zera. Maksymalny limit odsetek 
umownych wynosił więc 7% [(0% +3,5%) x 2]. Pożyczkodawca nie może domagać się wypłaty 
odsetek według stawki 13% (za drugi rok obowiązywania umowy), argumentując, że umowna 
stopa odsetek 13% była w momencie podpisania umowy zgodna z limitem ustawowym. Obni-
żenie się tego limitu powoduje, że w drugim roku obowiązywania umowy należą się odsetki 
obliczone według maksymalnej stawki ustawowej 7%, a nie odsetki umowne (13%).

Rozwiązaniem często stosowanym w praktyce przez strony umowy pożyczki jest jednorazowa 
płatność odsetek „z dołu” dokonywana wraz ze zwrotem pieniędzy z tytułu pożyczki. Nawet przy jed-
norazowej płatności odsetek z tytułu wieloletniej umowy pożyczki trzeba uwzględnić limity odsetek 
maksymalnych w poszczególnych latach obowiązywania umowy.

PrzykłAd
Jan Kowalski udzielił pożyczki na 5 lat Piotrowi Nowakowi w wysokości 1 mln zł. Umowna 
stopa odsetek to 14%. Strony umówiły się, że odsetki zostaną jednorazowo zapłacone w mo-
mencie zwrotu 1 mln zł. Na koniec umowy maksymalny limit odsetek ustawowych wynosił 18% 
(stopa referencyjna NBP wynosiła 5,5%). Był więc wyższy niż stopa umowna 14%. Przedsiębior-
ca nie otrzyma jednak odsetek od 1 mln zł za 5 lat trwania umowy obliczonych według stawki 
14%. Przez pierwsze cztery lata obowiązywania umowy maksymalny ustawowy limit odsetek 
wynosił 10% (stopa referencyjna NBP wynosiła 1,5%). Za ten okres odsetki zostaną obliczone 
według stawki 10% (maksymalne odsetki ustawowe), a za ostatni rok – 14% (odsetki umowne).

Odsetki wynikające z ustawy

Artykuł 359 k.c. – oprócz kwestii naliczania odsetek w stosunkach umownych – reguluje rów-
nież kwestie naliczania odsetek, w przypadku gdy obowiązek ich naliczania i wypłaty wynika 
z ustawy, decyzji sądu lub innego właściwego organu. Przykładem przepisu ustawowego przewi-
dującego stosowanie odsetek ustawowych jest art. 842 k.c. odnoszący się do umowy przecho-
wania. Stanowi on, że:

§
Składający powinien zwrócić przechowawcy wydatki, które ten poniósł w celu należytego 
przechowania rzeczy, wraz z odsetkami ustawowymi oraz zwolnić przechowawcę od zobo-
wiązań zaciągniętych przez niego w powyższym celu w imieniu własnym.

Przepis ma zastosowanie do umowy przechowania, na podstawie której przechowujący zobo-
wiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie.
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PrzykłAd
Jan Kowalski poprosił swojego kuzyna Andrzeja Nowaka o przechowanie samochodu przez 
dwa lata. Andrzej Nowak w związku z tą czynnością wydał 2000 zł. Od tej kwoty należą mu się 
odsetki ustawowe.

Ustawodawca nie wprowadził odsetek ustawowych jako obligatoryjnego elementu wielu umów 
cywilnoprawnych, gdyż w Kodeksie cywilnym taka ingerencja ustawodawcy w zasadę swobody 
umów występuje stosunkowo rzadko. Przykłady takich zapisów przedstawiamy w tabeli.

Tabela. Typy umów cywilnoprawnych odwołujące się do odsetek ustawowych

Typ umowy  
w Kodeksie cywilnym Przepis odwołujący się do odsetek ustawowych

Umowa zlecenia Art. 741 k.c. Przyjmującemu zlecenie nie wolno używać we własnym 
interesie rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie. Od sum pieniężnych za-
trzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia powi-
nien płacić dającemu zlecenie odsetki ustawowe.
Art. 742 k.c. Dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlece-
nie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, 
wraz z odsetkami ustawowymi; powinien również zwolnić przyjmują-
cego zlecenie od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął 
w imieniu własnym.

Prowadzenie cudzych 
spraw bez zlecenia

Art. 753 § 2 k.c. Z czynności swych prowadzący cudzą sprawę po-
winien złożyć rachunek oraz wydać wszystko, co przy prowadzeniu 
sprawy uzyskał dla osoby, której sprawę prowadzi. Jeżeli działał 
zgodnie ze swoimi obowiązkami, może żądać zwrotu uzasadnionych 
wydatków i nakładów wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwolnienia 
od zobowiązań, które zaciągnął przy prowadzeniu sprawy.

Warto zwrócić uwagę, że po nowelizacji Kodeksu cywilnego sądy będą musiały rozstrzygać, jeżeli 
Kodeks cywilny używa zwrotu „odsetki ustawowe”, czy należy przez to rozumieć odsetki ustawowe, 
czy również odsetki ustawowe za opóźnienie. Rozróżnienie to ma istotne znaczenie, ponieważ wyso-
kość tych odsetek jest różna.

Wskazanie konieczności stosowania odsetek ustawowych w danym typie umowy jest wyjątkiem, 
ponieważ ustawodawca respektuje zasadę swobody umów. Artykuł 3531 k.c. stanowi, że strony 
zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel 
nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. 
Dlatego przepisy w wielu umowach nie narzucają konieczności stosowania odsetek ustawowych 
jako wynagrodzenia za korzystanie z cudzego kapitału. Odwołanie do instytucji „odsetek ustawo-
wych” ma zwykle miejsce wtedy, gdy strony umowy nie uregulowały w niej tej kwestii.

Wysokość odsetek ustawowych

Artykuł 359 § 2 k.c. stanowi, że jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą 
się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego 
i 3,5 punktów procentowych.
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PrzykłAd
W umowie pożyczki wynoszącej 200 000 zł zapisano, że pożyczkodawcy należą się odset-
ki. Umowa nie precyzuje jednak, w jaki sposób należy obliczyć wartość odsetek. Na mocy 
art. 359 § 2 k.c. stosuje się w takim przypadku odsetki ustawowe.

Stopa referencyjna NBP oparta jest na rentowności 7-dniowych bonów pieniężnych. Informację 
o jej bieżącej wysokości można znaleźć na stronie www.nbp.pl. Obecnie (od 5 marca 2015 r.) stopa 
referencyjna NBP wynosi 1,5% (stan na 31 maja 2016 r.).

Aby obliczyć wartość odsetek ustawowych, wystarczy bieżącą wartość stopy referencyjnej zwięk-
szyć o 3,5 punktów procentowych.

UWAGA!
Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia w „Monitorze Polskim”, wysokość odsetek ustawowych.

Obecnie obowiązuje obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 7 stycznia 2016 r. w sprawie wyso-
kości odsetek ustawowych (M.P. z 2016 r., poz. 46). W obwieszczeniu Minister Sprawiedliwości ogłosił, 
że poczynając od 1 stycznia 2016 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 5% w stosunku rocznym. 
Istotne jest to, że obwieszczenie ma walor informacyjny. Nieogłoszenie tej informacji przez Ministra 
Sprawiedliwości albo ogłoszenie jej z opóźnieniem nie ma wpływu na wysokość odsetek ustawowych. 
Obwieszczenie w Monitorze Polskim nie tworzy bowiem normy prawnej, lecz jest jedynie informacją. 
Ustawodawca wprowadził to rozwiązanie w celu zablokowania możliwości podnoszenia w sporach 
sądowych przez strony argumentu, że nie miały informacji o wysokości odsetek ustawowych, a brak 
wiedzy o rodzajach stóp procentowych NBP nie pozwolił im samodzielnie obliczyć stopy odsetek 
ustawowych na podstawie skomplikowanych przepisów Kodeksu cywilnego.

PrzykłAd
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek usta-
wowych (M.P. z 2016 r., poz. 46) zostało opublikowane w dniu 12 stycznia 2016 r. Nie oznacza to, że 
dla umów pożyczki podpisanych w okresie między 1 a 11 stycznia 2016 r. obowiązywała wartość 
odsetek ustawowych z 2015 r. Ze względu na wejście w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. zmienionego 
art. 359 k.c., od tego dnia obowiązywała wartość 5% jako stawka odsetek ustawowych. Stopę tę 
należałoby stosować, nawet gdyby Minister Sprawiedliwości nie opublikował obwieszczenia.

II. Odsetki za opóźnienie

Odsetki ustawowe za opóźnienie służą obliczaniu wynagrodzenia należnego za opóźnienie w realiza-
cji świadczenia. Nie dotyczą planowego inwestowania cudzych pieniędzy i nie są opłatą za korzystanie 
z cudzego kapitału. Są efektem niedotrzymania terminu spełnienia zobowiązania. Dotyczy to opóźnienia 
spełnienia świadczenia pieniężnego. Zgodnie z art. 481 § 1 k.c., gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem 
świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, choćby nie poniósł żad-
nej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności 
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nie ponosi. Przypomnijmy jednak, że w przypadku transakcji handlowych, do których stosuje się usta-
wę o terminach zapłaty, należy w pierwszej kolejności stosować przepisy ustawy o terminach zapłaty 
i odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w tej ustawie. Są one wyższe niż 
odsetki za opóźnienie wynikające z Kodeksu cywilnego, ale też są inaczej naliczane. Natomiast Kodeks 
cywilny i przepisy o odsetkach za opóźnienie należy do transakcji handlowych stosować pomocniczo, 
czyli tylko wówczas, gdy ustawa o terminach zapłaty danego przypadku nie reguluje.

W tej części opracowania zostaną omówione zasady naliczania odsetek za opóźnienie wynikające 
z Kodeksu cywilnego. Odsetki za opóźnienie wynikające z ustawy o terminach zapłaty zostaną omó-
wione w dalszej części publikacji.

Zasady naliczania odsetek za opóźnienie

Odsetki ustawowe za opóźnienie należą się od dnia następnego przypadającego po dniu, w któ-
rym należało spełnić świadczenie.

PrzykłAd
Termin płatności 10 000 zł z tytułu ceny sprzedaży za samochód upłynął 16 maja 2016 r. (w po-
niedziałek). Jeżeli w tym terminie sprzedawca nie otrzyma należności, odsetki może naliczyć 
od 17 maja 2016 r. (za każdy dzień opóźnienia).

Data, od której należy liczyć odsetki za opóźnienie, może być też zależna od dwóch czynników:
 n  sposobu liczenia terminu zapłaty oraz
 n  ustawowych dni wolnych od pracy.

Z art. 112 k.c. wynika bowiem, że:

§
Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który 
nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim 
miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Z kolei art. 115 k.c. stanowi, że:

§  Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wol-
ny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Zgodnie z ustawą z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 90) dniami 
wolnymi od pracy są wszystkie niedziele oraz następujące dni: 1 stycznia, 6 stycznia – Święto Trzech 
Króli, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 1 maja – Święto Pracy, 3 maja – Święto Narodowe 
Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie 
Najświętszej MP, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 
25 i 26 grudnia – dni Świąt Bożego Narodzenia.

Stosowanie tych zasad do umów cywilnoprawnych powoduje, że jeśli termin płatności przypada 
na niedzielę bądź jeden z dni świątecznych wskazanych w ww. ustawie, powoduje to przesunięcie 
terminu naliczania odsetek.
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PrzykłAd
Dwutygodniowy termin płatności należności w wysokości 10 000 zł z tytułu sprzedaży samochodu 
upływa w niedzielę 15 maja 2016 r. Termin płatności przesunął się więc na poniedziałek 16 maja 
2016 r. Odsetki można naliczyć, począwszy od 17 maja 2016 r. (za każdy dzień opóźnienia).

Problematyczny natomiast jest termin płatności przypadający w sobotę. Prawo cywilne nie traktuje 
sobót jako dni wolnych od pracy (zob. uchwałę SN z 30 kwietnia 1976 r., sygn. akt III CZP 21/76, OSNC 
1976, nr 10, poz. 208; uchwałę składu 7 sędziów SN z 25 kwietnia 2003 r., sygn. akt III CZP 8/03, OSNC 
2004, nr 1, poz. 1). Sądy cywilne przyjmują bowiem, że o dniu ustawowo wolnym od pracy można mó-
wić jedynie w odniesieniu do takich dni, które zostały uznane za wolne przepisem ustawy, a uregulo-
wanie to ma walor powszechności. Soboty nie charakteryzują się takimi cechami, gdyż jako dni wolne 
nie mają charakteru powszechnego. Nie zmienia tego fakt, że wielu pracodawców w regulaminach 
czy układach zbiorowych traktuje sobotę jako dzień wolny od pracy. W odniesieniu do sobót sądy 
nie stosują więc zasady, że gdy koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za 
wolny od pracy, to termin upływa dnia następnego.

PrzykłAd
Termin płatności należności 10 000 zł za sprzedany samochód upłynął 14 maja 2016 r. (w sobo-
tę). Termin płatności nie przesunął się na poniedziałek 16 maja 2016 r. Odsetki można naliczyć 
od 15 maja 2016 r. (niedziela).

UWAGA!
Prawo do żądania odsetek za opóźnienie przysługuje, nawet gdy wierzyciel nie poniósł żadnej szkody i cho-
ciażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Wierzyciel nie musi udowadniać poniesienia strat. Dowód, jaki musi przeprowadzić przed sądem, 
ogranicza się do:
1) udowodnienia wymagalności niezapłaconej należności głównej oraz jej wysokości,
2) wskazania okresu opóźnienia,
3)  wykazania umownej stopy procentowej (albo odwołania się do ustawowej stopy odsetek za opóź-

nienie).

PrzykłAd
Jan Kowalski nie zapłacił Piotrowi Nowakowi 200 zł wynagrodzenia z umowy o dzieło. Przyczy-
ną braku płatności był pobyt w szpitalu (operacja Jana Kowalskiego). Piotr Nowak nie poniósł 
szkody w związku z opóźnieniem płatności (o dwa miesiące). Nie ma to jednak znaczenia 
w odniesieniu do odsetek należnych za opóźnienie. Piotr Nowak może żądać odsetek za opóź-
nienie w zapłacie, niezależnie od tego, że nie poniósł z tego tytułu żadnej szkody. W praktyce 
tylko wyjątkowo sąd mógłby wydać wyrok w sporze o odsetki korzystny dla Jana Kowalskie-
go. Taka sytuacja mogłaby mieć miejsce, gdyby sąd uznał, że żądanie odsetek za opóźnienie 
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w zapłacie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Zgodnie z art. 5 k.c. nie 
można bowiem czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodar-
czym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub 
zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Co istotne, przyjmuje się, że dłużnik popada w opóźnienie, jeśli nie spełnia świadczenia pienięż-
nego w terminie, w którym stało się ono wymagalne, nawet wtedy gdy kwestionuje jego istnienie albo 
jego zasadność (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 21 listopada 1995 r., sygn. akt I ACr 
592/95, OSA 1996/10/48).

Brak konieczności wykazania szkody jest podstawową różnicą między odsetkami za opóźnienie 
a odszkodowaniem przyznawanym na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Odsetki za opóźnie-
nie są bowiem należne, gdy dochodzi do opóźnienia w zapłacie. Bez znaczenia jest ewentualna wina 
spóźniającego się i to, czy opóźnienie rzeczywiście spowodowało szkodę. W przypadku odszkodo-
wania sam fakt zaistnienia opóźnienia to za mało, aby sąd je zasądził. Poszkodowany musi wykazać 
przed sądem, że opóźnienie spowodowało w jego majątku szkodę i było to zachowanie przez wyrzą-
dzającego szkodę zawinione (aktywnie albo pasywnie poprzez zaniechanie). Odsetki są zryczałto-
waną formą rekompensaty niezwiązaną z rzeczywistą szkodą. Odmienną rolę pełni odszkodowanie 
– jego wysokość ma pokryć zaistniałą szkodę. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać nie tylko 
odsetek. Może on żądać ponadto naprawienia szkody na zasadach ogólnych. W takim przypadku 
musi wykazać poniesienie szkody oraz związek między szkodą a zwłoką dłużnika.

UWAGA!
W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać nie tylko odsetek. Może on żądać ponadto naprawienia szko-
dy na zasadach ogólnych. W takim przypadku musi wykazać poniesienie szkody oraz związek między szkodą 
a zwłoką dłużnika.

Wysokość odsetek za opóźnienie

Podobnie jak w przypadku odsetek kapitałowych ustawodawca zastosował zasadę swobody 
umów także w odniesieniu do odsetek za opóźnienie. To strony umowy powinny wyznaczyć stopę 
odsetek za opóźnienie. Dopiero jeżeli tego nie zrobiły, mają zastosowanie zasady kodeksowe. Jeżeli 
stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wyso-
kości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. 
Jednak gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek 
za opóźnienie według tej wyższej stopy.

UWAGA!
Odsetki ustawowe za opóźnienie są sankcją. Dlatego są wyższe niż odsetki ustawowe wykorzystywane 
do rozliczenia inwestycji kapitałowych. Odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą obecnie 7%, a odsetki 
ustawowe 5%. Wartość odsetek ustawowych za opóźnienie przy stopie referencyjnej NBP 1,5% obliczono 
jako 1,5% + 5,5 punktów procentowych.
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Wysokość obowiązujących odsetek kapitałowych oraz odsetek za opóźnienie przedstawiamy w ta-
beli. Przypominamy też o odsetkach za opóźnienie w transakcjach handlowych naliczanych w przy-
padkach określonych ustawą o terminach zapłaty (patrz pkt III. Odsetki za opóźnienie w transakcjach 
handlowych). Są one wyższe od odsetek za opóźnienie należnych na podstawie Kodeksu cywilnego 
i wynoszą obecnie 9,5% w stosunku rocznym (według stanu na dzień 1 czerwca 2016 r.).

Tabela. Porównanie stawek odsetek ustawowych kapitałowych i odsetek za opóźnienie

Rodzaj  
odsetek

Wysokość  
stopy procentowej odsetek 

(w stosunku rocznym)*

W jakiej wysokości można 
żądać wypłaty odsetek* Podstawa prawna

Odsetki  
ustawowe  
kapitałowe

Stopa procentowa odsetek jest 
równa sumie stopy referencyj-
nej NBP i 3,5 punktów procen-
towych (1,5 + 3,5 = 5%)

Należne w wysokości 5% 
w stosunku rocznym, w przy-
padku gdy umowa nie określa 
ich wysokości

Art. 359 § 2 k.c.

Odsetki  
ustawowe  
za opóźnienie

Stopa procentowa odsetek jest 
równa sumie stopy referencyj-
nej NBP i 5,5 punktów procen-
towych (1,5 + 5,5 = 7%)

Należne w wysokości 7% 
w stosunku rocznym, w przy-
padku gdy umowa nie określa 
ich wysokości 

Art. 481 § 2 k.c.

Odsetki  
ustawowe  
za opóźnienie 
w transakcjach 
handlowych

Stopa procentowa odsetek 
jest równa sumie stopy refe-
rencyjnej NBP i 8 punktów 
procentowych (1,5 + 8 = 9,5%)

Należne w wysokości 9,5% 
w stosunku rocznym, chyba 
że strony uzgodniły wyższe 
odsetki

Art. 4 pkt 3 ustawy 
o terminach zapłaty

*  W tabeli zostały podane stopy procentowe odsetek ustalone na dzień 1 czerwca 2016 r. Podane w tabeli stopy 
procentowe odsetek zmieniają się wraz ze zmianami stopy referencyjnej NBP (patrz www.nbp.pl).

W odniesieniu do odsetek ustawowych za opóźnienie na Ministra Sprawiedliwości nałożono iden-
tyczne obowiązki informacyjne jak w przypadku odsetek ustawowych.

Obecnie obowiązuje obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 7 stycznia 2016 r. w sprawie wyso-
kości odsetek ustawowych (M.P. z 2016 r., poz. 47). W obwieszczeniu Minister Sprawiedliwości ogłosił, 
że poczynając od 1 stycznia 2016 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 7% w stosunku rocznym. 
Obwieszczenie to ma walor wyłącznie informacyjny. Pomimo że „Monitor Polski” z obwieszczeniem 
ukazał się dopiero 12 stycznia 2016 r., od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje stawka odsetek 7%. Decyduje 
o tym data wejścia znowelizowanych przepisów Kodeksu cywilnego w życie, którą ustawodawca okre-
ślił na 1 stycznia 2016 r.

Także w przypadku odsetek za opóźnienie ustawodawca ustalił maksymalną wysokość takich 
odsetek. Odsetki te nie mogą w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek 

UWAGA!
Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia w „Monitorze Polskim”, wysokość odsetek usta-
wowych za opóźnienie.
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ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie). Jeżeli wysokość odsetek za 
opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki mak-
symalne za opóźnienie. W takim przypadku stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a nie zapisy 
umowy.

UWAGA!
Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wy-
sokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie). Jeżeli wysokość odsetek 
za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne 
za opóźnienie.

PrzykłAd
Nabywca samochodu nie zapłacił sprzedawcy w terminie raty 1000 zł. Umowa nie jest transak-
cją handlową w rozumieniu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W umowie 
sprzedaży samochodu znajduje się zapis, że w przypadku opóźnienia którejkolwiek z 30 rat 
należą się odsetki umowne za opóźnienie, obliczone według stawki 18%. Stawka referencyjna 
NBP wynosi 1,5%. Odsetki ustawowe za opóźnienie dla tej stopy referencyjnej wynoszą 7%. 
Maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą 14% i według takiej stopy będą naliczo-
ne odsetki. Zapis umowny będzie zawieszony do momentu wzrostu stopy referencyjnej NBP 
do poziomu 3,5%. Przy tym poziomie maksymalny limit odsetek za opóźnienie wyniesie 18% 
i zrówna się z zapisaną w umowie stawką 18%.

Nie można wyłączyć stosowania maksymalnego limitu odsetek za opóźnienie zapisem umownym. 
Bez znaczenia jest to, że obie strony umowy zgadzają się na wyższe odsetki umowne niż limit ustawo-
wy. Przepisy jednoznacznie stanowią, że postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać 
przepisów o odsetkach maksymalnych za opóźnienie, także w przypadku dokonania wyboru prawa 
obcego. W takiej sytuacji stosuje się przepisy ustawy, a nie zapisy umowy.

Dla limitu maksymalnych odsetek za opóźnienie bez znaczenia jest też faktyczna data płatności 
odsetek.

PrzykłAd
Jan Kowalski nie zapłacił w terminie 10 rat za kupione mieszkanie (nie mamy do czynienia 
z transakcją handlową). Wartość umowna odsetek za opóźnienie zawarta w umowie sprzeda-
ży to 20% w ujęciu rocznym przy limicie 14% dla odsetek ustawowych za opóźnienie. Nie ma 
znaczenia dla stosowania limitu, kiedy Jan Kowalski zapłaci ostatecznie poszczególne raty. 
Wartość odsetek jest bowiem naliczana za każdy dzień opóźnienia i wartości odsetek za dany 
dzień nie zmienia data płatności. Wartość zaległości wynosiła 25 000 zł. Bez znaczenia jest, 
czy Jan Kowalski zapłaci tę kwotę jednorazowo czy w kilku częściach. W każdym przypadku 
odsetki należy obliczyć za pomocą stopy rocznej odsetek ustawowych za opóźnienie, czyli 
14%, a nie umownej w wysokości 20%.
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Pobieranie odsetek od zaległych odsetek

Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują możliwość pobierania odsetek od zaległych odsetek. Od 
zaległych odsetek można jednak żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie 
powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek 
do dłużnej sumy. Zasada ta nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje 
kredytowe (art. 482 k.c.).

PrzykłAd
Jan Kowalski nie zapłacił należności w wysokości 200 000 zł (nie mamy do czynienia z trans-
akcją handlową). Umowne odsetki z tytułu opóźnienia wynoszą 30 000 zł i mieszczą się w li-
micie ustawowym. Wierzyciel skierował sprawę do sądu, domagając się wypłaty 230 000 zł 
(200 000 zł + odsetki 30 000 zł). Od chwili wytoczenia pozwu mogą być naliczane odsetki od 
odsetek.

Artykuł 482 k.c. dopuszcza tzw. kapitalizowanie odsetek, czyli doliczanie ich do sumy głównego 
zobowiązania. Stosowanie tego przepisu nie może jednak powodować naruszenia zasad dotyczących 
maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie (np. przez podpisanie aneksu do umowy cywilno-
prawnej albo zawarcie ugody). Jeżeli do kapitału zostaną dopisane odsetki przekraczające limit mak-
symalnych odsetek za opóźnienie, to taka umowa będzie bezwzględnie nieważna. Podstawą prawną 
jest tu art. 58 k.c. Przepis ten stanowi, że:

§
§ 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważ-
na, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce 
nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. 

§ 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
§ 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy 

co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważ-
nością czynność nie zostałaby dokonana.

PrzykłAd
Nabywca nie zapłacił w terminie 40 000 zł raty za nieruchomość. Umowa nie była transak-
cją handlową w rozumieniu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Odset-
ki umowne za opóźnienie płatności określono w akcie notarialnym na 25%, podczas gdy li-
mit maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie wynosił 14%. Nabywca i sprzedawca 
mieszkania podpisali aneks do aktu notarialnego, zwiększając cenę sprzedaży nieruchomości 
o wartość odsetek za opóźnienie obliczonych według stawki 25% oraz ustalili nowy harmono-
gram zapłaty w ratach ceny zakupu nieruchomości. Nabywca nieruchomości ma prawo odmó-
wić zapłaty kwot wynikających z aneksu. Aneks jest nieważny (na podstawie art. 58 § 1 k.c.) 
jako czynność prawna sprzeczna z ustawą oraz mająca na celu obejście przepisów Kodeksu 
cywilnego o maksymalnych odsetkach za opóźnienie.

Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby dokonać kapitalizacji umownych odsetek za opóźnienie 
w drodze aneksu do umowy, w sytuacji gdy odsetki mieszczą się w limicie ustawowym.
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PrzykłAd
Umowne odsetki za opóźnienie wynoszą 12%, a limit ustawowy wynosi 14%. Strony umowy 
podpisały aneks, na mocy którego 12 000 zł umownych odsetek za opóźnienie, wyliczonych 
według ww. umownej stopy procentowej, zostało doliczone do należności głównej. Takie po-
stępowanie jest zgodne z prawem.

III. Odsetki a ustawa o terminach zapłaty

Ustawę o terminach zapłaty stosuje się tylko do transakcji:
 n  handlowych w rozumieniu tej ustawy,
 n  zawartych wyłącznie pomiędzy podmiotami wskazanymi tą ustawą.

Transakcją handlową, o której mowa w ustawie o terminach zapłaty, jest umowa, której przedmio-
tem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony zawierają ją w związ-
ku z wykonywaną działalnością (art. 4 pkt 1 ustawy o terminach zapłaty). Ustawa o terminach zapłaty 
ma zastosowanie, jeżeli wyłącznymi stronami takich transakcji są:
1)  przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.),
2)  podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 3 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej,
3)  podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicz-

nych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164),
4)  osoby wykonujące wolny zawód,
5)  oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,
6)  zagraniczni przedsiębiorcy, o których mowa w art. 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadze-

nia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drob-
nej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz.U. z 1989 r., poz. 148, z późn.
zm.), prowadzący przedsiębiorstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7)  przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Jak z tego wynika, ustawa o terminach zapłaty ma zastosowanie głównie do transakcji handlowych 
dokonywanych między przedsiębiorcami (art. 2 pkt 1 ustawy o terminach zapłaty). Przedsiębiorcy 
stosują zatem rozwiązania prawne regulowane tą ustawą w odniesieniu do zawieranych przez nich 
transakcji handlowych.

Przepisów ustawy o terminach zapłaty nie stosuje się natomiast do:
1)  długów objętych postępowaniami prowadzonymi na podstawie ustawy – Prawo upadłościowe 

oraz ustawy – Prawo restrukturyzacyjne,
2)  umów, na podstawie których są wykonywane czynności bankowe w rozumieniu przepisów 

art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 128, z późn. zm.),
3)  umów, których stronami są wyłącznie podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w ro-

zumieniu przepisów o finansach publicznych.
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Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Ustawa o terminach zapłaty przewiduje dwa rozwiązania korzystne dla wierzycieli nieotrzymują-
cych zapłaty za wykonane świadczenia, dostarczone towary czy wykonane usługi. Są to:

 n  odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz
 n  pokrycie przez dłużnika zryczałtowanych i rzeczywistych kosztów dochodzenia wierzytelności.

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych naliczane na podstawie ustawy o termi-
nach zapłaty są wyższe od odsetek za opóźnienie z Kodeksu cywilnego. Ich wysokość ogłasza 
minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 12 stycznia 2016 r. zostało opublikowane obwieszczenie 
Ministra Rozwoju z 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnie-
nie w transakcjach handlowych (M.P. z 2016 r., poz. 43). Minister ogłosił, że wysokość odsetek 
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. 
wynosi 9,50% w stosunku rocznym. Tak samo jak w przypadku odsetek regulowanych przez 
Kodeks cywilny obwieszczenie to ma walor informacyjny. Jego brak, opóźnienie lub wadliwość 
nie tworzą normy prawnej, gdyż o wysokości odsetek decyduje ustawa o terminach zapłaty. Jej 
art. 4 pkt 3 stanowi, że są to odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i ośmiu 
punktów procentowych. Artykuł 11b ustawy o terminach zapłaty stanowi, że do ustalenia wyso-
kości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referen-
cyjną NBP obowiązującą w dniu:

 n 1 stycznia – do odsetek należnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca,
 n 1 lipca – do odsetek należnych za okres od 1 lipca do 31 grudnia.

Rozwiązanie, zgodnie z którym odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych będą 
ustalane dwa razy w roku, wynika z dyrektywy 2011/7/UE.

PrzykłAd
Stopa referencyjna NBP została podniesiona z 1,5% na 2% w październiku. Spowodowało to 
podwyższenie odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych z 9,5% do 10%. 
Nowa wartość odsetek będzie obowiązywać dopiero od 1 stycznia (do odsetek należnych za 
okres od 1 stycznia do 30 czerwca).

Ustawodawca wszystkie kategorie odsetek od należności cywilnoprawnych, których wysokość 
określa ustawa, uzależnił od wartości stopy referencyjnej NBP. W przypadku odsetek ustawowych 
i odsetek ustawowych za opóźnienie sprawdza się bieżącą wartość tej stopy. W przypadku odse-
tek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych sprawdza się wartość tej stopy raz na 
pół roku. Najniższą wartość mają odsetki ustawowe, gdyż nie są one sankcją (+ 3,5 punktów pro-
centowych dodawanych do stopy referencyjnej NBP). Wyższą wartość mają odsetki ustawowe za 
opóźnienie (+ 5,5 punktów procentowych), gdyż są one sankcją za nieterminowość, ale adresowaną 
do transakcji spoza obrotu gospodarczego. Najwyższą wartość mają odsetki regulowane przez usta-
wę o terminach zapłaty, gdyż odsetki te płacą przedsiębiorcy, a więc profesjonalni uczestnicy rynku 
(+ 8 punktów procentowych).
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Tabela. Porównanie wysokości obowiązujących stawek odsetek

Rodzaj  
odsetek

Wysokość  
stopy procentowej odsetek 

(w stosunku rocznym)*

W jakiej wysokości można 
żądać wypłaty odsetek*

Podstawa  
prawna

Odsetki  
umowne

Stopa procentowa wynikająca 
z umowy między kontrahen-
tami

W wysokości wynikającej 
z umowy, ale nie wyższej niż 
odsetki maksymalne

Art. 359 § 1 w zw. 
z § 22 k.c.

Odsetki  
ustawowe

Stopa procentowa odsetek 
jest równa sumie stopy refe-
rencyjnej NBP i 3,5 punktów 
procentowych (1,5 + 3,5 = 5%)

W wysokości 5% w stosunku 
rocznym, w przypadku gdy 
umowa nie określa wysokości 
odsetek

Art. 359 § 2 k.c.

Odsetki  
maksymalne

Dwukrotność odsetek ustawo-
wych

W wysokości 10% w stosunku 
rocznym

Art. 359 § 1 w zw. 
z § 21 k.c.

Odsetki  
umowne  
za opóźnienie

Odsetki za opóźnienie według 
stopy procentowej wynikającej 
z umowy

W wysokości wynikającej 
z umowy, ale nie wyższej niż 
maksymalne odsetki za opóź-
nienie

Art. 481 § 23 k.c. 

Odsetki  
ustawowe  
za opóźnienie

Stopa procentowa odsetek 
jest równa sumie stopy refe-
rencyjnej NBP i 5,5 punktów 
procentowych (1,5 + 5,5 = 7%)

W wysokości 7% w stosunku 
rocznym, w przypadku gdy 
umowa nie określa ich wyso-
kości

Art. 481 § 2 k.c.

Maksymalne 
odsetki  
za opóźnienie

Dwukrotność odsetek ustawo-
wych za opóźnienie

W wysokości 14% w stosunku 
rocznym

Art. 481 § 21 k.c.

Odsetki usta
wowe  
za opóźnienie 
w transakcjach 
handlowych

Stopa procentowa odsetek 
jest równa sumie stopy refe-
rencyjnej NBP i 8 punktów pro-
centowych (1,5 + 8 = 9,5%)

W wysokości 9,5% w stosun
ku rocznym, chyba że strony 
uzgodniły wyższe odsetki

Art. 4 pkt 3 usta-
wy o terminach 
zapłaty

*  W tabeli zostały podane stopy procentowe odsetek ustalone na dzień 1 czerwca 2016 r. Podane w tabeli stopy 
procentowe odsetek zmieniają się wraz ze zmianami stopy referencyjnej NBP (patrz www.nbp.pl).

Wezwanie do zapłaty

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych przysługują wierzycielowi bez we-
zwania. Ustawodawca rozstrzygnął więc jednoznacznie, że nie ma związku między wezwaniem do 
zapłaty a prawem do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

PrzykłAd
W transakcji handlowej spełnienie świadczenia miało miejsce 16 maja 2016 r. Termin 30 dni 
obliczany od dnia spełnienia świadczenia upływał w dniu 15 czerwca 2016 r. Odsetki usta-
wowe za opóźnienie w transakcjach handlowych przysługują od 16 czerwca 2016 r., po-
mimo że wierzyciel nie kierował żadnych pism ponaglających dłużnika do uregulowania 
zobowiązania.
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Zasady naliczania odsetek

Ustawa o terminach zapłaty przewiduje szczególne zasady obliczania okresu naliczania odsetek, 
w zależności od zawartych w umowie zapisów co do terminu płatności czy badania towaru/usługi 
przed zapłatą. Schemat naliczania odsetek przedstawiamy w tabeli w podziale na rodzaje transakcji.

Tabela. Schemat naliczania odsetek w podziale na rodzaje transakcji

Rodzaj transakcji
Odsetki ustawowe  

za opóźnienie przysługują
od

Odsetki ustawowe  
za opóźnienie przysługują

do
Odsetki należne po upływie 30 dni
Transakcje, w których strony przewi-
działy w umowie termin zapłaty dłuż-
szy niż 30 dni (z wyłączeniem transakcji 
z udziałem podmiotu publicznego będą-
cego podmiotem leczniczym w rozumie-
niu art. 4 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z 15 kwiet-
nia 2011 r. o działalności leczniczej)
Podstawa prawna: art. 5 ustawy o termi-
nach zapłaty

dnia następującego po 
upływie 30 dni, liczonych od 
dnia spełnienia świadcze-
nia przez wierzyciela i do-
ręczenia dłużnikowi faktury 
lub rachunku, potwierdza-
jących dostawę towaru lub 
wykonanie usługi

dnia zapłaty, ale nie dłużej 
niż do dnia wymagalności 
świadczenia pieniężnego

Odsetki należne po terminie wymagal
ności
Transakcje, w których:
1)  wierzyciel spełnił swoje świadczenie,
2)  wierzyciel nie otrzymał zapłaty w ter-

minie określonym w umowie
– z wyłączeniem transakcji, w których 
dłużnikiem jest podmiot publiczny
Podstawa prawna: art. 7 ustawy o termi-
nach zapłaty

dnia wymagalności świad-
czenia pieniężnego

dnia zapłaty

Odsetki należne gdy brak terminu za
płaty
Jeżeli strony transakcji handlowej nie 
przewidziały w umowie terminu zapłaty
Podstawa prawna: art. 6 ustawy o termi-
nach zapłaty

dnia następującego po 
upływie 30 dni liczonych od 
dnia spełnienia świadcze-
nia przez wierzyciela

dnia zapłaty

Odsetki w przypadku braku zastrzeżenia 
terminu zapłaty
Jeżeli strony transakcji handlowej nie 
przewidziały w umowie terminu zapłaty, 
ale przewidziały w umowie zbadanie to-
waru lub usługi
Podstawa prawna: art. 6 ustawy o termi-
nach zapłaty

dnia następującego po 
upływie 30 dni od dnia za-
kończenia badania

dnia zapłaty

Odsetki należne po upływie 30 dni
Jeżeli strony transakcji handlowej, z wyłączeniem podmiotu publicznego będącego podmiotem 

leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.), przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, 
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wierzyciel może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swo-
jego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru 
lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pie-
niężnego.

PrzykłAd
Sprzedawca w transakcji handlowej ustalił termin płatności – 45 dni od dnia dostawy. Towar 
dostarczył klientowi 10 maja 2016 r. i w tym samym dniu doręczył nabywcy fakturę. Na pod-
stawie art. 5 ustawy o terminach zapłaty sprzedawca może naliczyć odsetki za zwłokę, licząc 
od dnia następującego po upływie 30 dni, czyli od 10 czerwca 2016 r., do dnia zapłaty, ale nie 
dłużej niż do dnia wymagalności, czyli do 25 czerwca 2016 r. (włącznie).

Odsetki należne po terminie wymagalności

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych (z wyjątkiem transakcji, w których dłużnikiem 
jest podmiot publiczny) należne po terminie wymagalności należności przysługują wierzycielowi w wy-
sokości:

 n wskazanej w ustawie o terminach zapłaty (odsetki ustawowe) albo
 n wynikającej z umowy, jeżeli w umowie strony uzgodniły wyższe odsetki za opóźnienie niż odsetki 

wynikające z ustawy o terminach zapłaty.

Jak z tego wynika, strony w umowie mogą uzgodnić wyższe odsetki za opóźnienie niż odsetki 
wynikające z ustawy o terminach zapłaty. Przepisy ustawy o transakcjach handlowych nie określają 
jednak maksymalnych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Nie oznacza to, że strony 
mają możliwość pobierania w transakcjach handlowych odsetek wyższych niż maksymalne odsetki za 
opóźnienie wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego. Ustawa o terminach zapłaty wyłącza bowiem 
stosowanie tylko przepisu art. 481 § 2 k.c. określającego wysokość odsetek za opóźnienie, ale nie 
wyłącza stosowania pozostałej części przepisu art. 481 k.c., w tym m.in. art. 481 § 21 zawierającego 
regulacje o odsetkach maksymalnych za opóźnienie.

PrzykłAd
Sprzedawca w transakcji handlowej nie otrzymał należności 100 000 zł za dostarczony towar. 
Strony umowy określiły umowne odsetki z tytułu opóźnienia na 16% (przy odsetkach ustawo-
wych za opóźnienie w transakcjach handlowych wynoszących 9,5%). Sprzedawca może doma-
gać się odsetek wyższych niż odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 
Nie może jednak żądać odsetek wyższych niż maksymalne odsetki za opóźnienie wynikające 
z art. 481 k.c. (obecnie 14%).

Odsetki za opóźnienie w zapłacie przysługują za okres od dnia wymagalności świadczenia pienięż-
nego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie,
2)   wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie (art. 7 ust. 1 ustawy o terminach 

zapłaty).

mk12_2016-temat-na-czasie poprawiony.indd   24 2016-06-03   10:20:46



25Odsetki a ustawa O terminach zaPłaty

20 czerwca 2016 r. Dodatek do Mk nr 12(304)
IFK

W ten sposób należy naliczać odsetki za opóźnienie w transakcjach, w których:
 n termin zapłaty nie przekracza 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, 

potwierdzających dostawę towaru lub usługi (przy czym strony nie mogą umownie ustalić daty 
doręczenia faktury lub rachunku – art. 8a ustawy),

 n z umowy wynika termin zapłaty dłuższy niż 60 dni, tzn. strony w umowie wyraźnie to ustalą i tylko 
pod warunkiem, że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

Z art. 7 ust. 2 ustawy o terminach zapłaty wynika bowiem, że:

§  Termin zapłaty określony w umowie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia 
dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, 
gdy strony w umowie wyraźnie to ustalą i pod warunkiem że ustalenie to nie jest rażąco 

nieuczciwe wobec wierzyciela.

Z kolei art. 11a ustawy o terminach zapłaty zawiera wskazówki, jak rozumieć ten zwrot:

§  Oceny, czy postanowienia umowne są rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela, dokonuje się, 
biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności:
n  rażące odstępstwa od dobrych praktyk handlowych, które naruszają zasadę działania 

w dobrej wierze i zasadę rzetelności;
 n  właściwość towaru lub usługi, które są przedmiotem transakcji handlowej.

W praktyce najczęściej to sąd cywilny będzie oceniał, czy opisane przesłanki zostały spełnione. Je-
żeli ustalony w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż 60 dni, a można to uznać za rażąco nieuczciwe 
wobec wierzyciela, wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, przysługują odsetki naliczane od 
dnia następującego po upływie 60 dni, licząc od dnia doręczenia faktury lub rachunku, a nie od dnia 
wymagalności należności.

PrzykłAd
Sprzedawca z tytułu transakcji handlowej nie otrzymał należności 100 000 zł za dostarczony 
towar. Termin zapłaty określony w umowie wynosił 180 dni. Faktura potwierdzająca dostawę to-
waru została doręczona 16 maja 2016 r. 60 dni, liczone od 16 maja 2016 r., upływa 15 lipca 2016 r.
Sytuacja 1. Sąd uznał, że ustalenie terminu zapłaty wynoszącego 180 dni jest rażąco nieuczci-
we wobec wierzyciela, i zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie, licząc od 16 lipca 
2016 r., czyli od dnia następującego po upływie 60 dni od dnia doręczenia faktury.
Sytuacja 2. Sąd uznał, że w danej sytuacji termin zapłaty wynoszący 180 dni jest charakte-
rystyczny dla danego rodzaju transakcji i nie może być uznany za rażąco nieuczciwy wobec 
wierzyciela. W tej sytuacji zasądził odsetki za opóźnienie w zapłacie, licząc od następnego 
dnia po upływie 180 dni od dnia doręczenia faktury.

Termin liczenia odsetek jest uzależniony od daty otrzymania faktury przez dłużnika. Dlatego usta-
wa o terminach zapłaty określa zasady ustalania terminu zapłaty, w przypadku gdy nie jest możliwe 
ustalenie daty otrzymania faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usłu-
gi albo gdy faktura lub rachunek zostały doręczone przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi. 
W takich przypadkach termin zapłaty jest liczony od dnia otrzymania przez dłużnika towaru lub usługi.
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PrzykłAd
Dostawa towaru w ramach transakcji handlowej miała miejsce 25 maja 2016 r. Faktura doku-
mentująca dostawę została dostarczona 16 maja 2016 r., a więc przed dostawą towaru. Termin 
płatności wynosił 90 dni i nie był rażąco nieuczciwy dla wierzyciela. Ustalając początek biegu 
odsetek ustawowych za opóźnienie, należy odnieść się do daty 25 maja 2016 r. 90 dni liczo-
nych od tej daty upływa 23 sierpnia 2016 r. Jeżeli w tym terminie dłużnik nie zapłaci za dostawę, 
naliczanie odsetek rozpocznie się w dniu 24 sierpnia 2016 r.

Naliczanie odsetek, gdy strony nie uzgodniły terminu zapłaty

Jeżeli strony transakcji handlowej nie przewidziały w umowie terminu zapłaty, wierzycielowi przy-
sługują odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych liczone od dnia następującego po upły-
wie 30 dni od dnia spełnienia świadczenia przez wierzyciela do dnia zapłaty (art. 6 ust. 1 ustawy o ter-
minach zapłaty).

W przypadku gdy strony transakcji handlowej przewidziały w umowie uprzednią weryfikację to-
waru lub usługi po kątem ich zgodności z umową, upływ 30 dni liczony jest od dnia zakończenia tej 
weryfikacji (art. 6 w zw. z art. 9 ustawy o terminach zapłaty).

Odsetki w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny

W przypadku transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, obowiązują szczególne za-
sady naliczania odsetek za opóźnienie w terminach zapłaty. Zasady te przedstawiamy w tabeli.

Tabela. Zasady szczególne dla transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny

Instytucja Szczegóły

1 2

Odsetki umowne Umowa nie może przewidywać odsetek wyższych niż ustawowe od-
setki za opóźnienie.

Ustawowe terminy zapłaty Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, li-
czonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwier-
dzających dostawę towaru lub wykonanie usługi.

Ustawowy termin  
zapłaty dla podmiotów 
leczniczych

W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest pod-
miot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczni-
czej, termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni.

Możliwość wydłużenia  
terminu zapłaty do 60 dni

Strony transakcji handlowej mogą ustalić termin zapłaty dłuższy 
niż 30 dni, pod warunkiem że ustalenie to jest obiektywnie uzasadnio-
ne właściwością lub szczególnymi elementami umowy, a termin ten 
nie przekracza 60 dni. Jeżeli jednak ustalony w umowie termin zapłaty 
jest dłuższy niż 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi fak-
tury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie 
usługi, a nie jest spełniony ww. warunek, wierzycielowi, który spełnił 
swoje świadczenie, po upływie 30 dni przysługują odsetki ustawowe 
za opóźnienie.
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Terminy zapłaty liczone  
od dnia otrzymania przez  
dłużnika towaru lub usługi

W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie daty otrzymania faktury 
lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi 
albo gdy faktura lub rachunek zostały doręczone przed dostawą to-
waru lub wykonaniem usługi, ww. terminy zapłaty są liczone od dnia 
otrzymania przez dłużnika towaru lub usługi.

Podmioty publiczne to podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy z 29 stycz-
nia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Badanie towaru lub usługi

Na ustalenie momentu, od którego obliczane są odsetki, może mieć wpływ zapis w umowie uzależ-
niający zapłatę od zbadania towaru lub usługi celem potwierdzenia zgodności z umową. Będzie tak, 
gdy strony transakcji handlowej przewidziały w umowie takie badanie.

Ustalony w umowie termin tego badania nie może być rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela i nie 
może przekraczać 30 dni, licząc od dnia otrzymania towaru lub usługi. Jeżeli dłużnik otrzymał fakturę 
lub rachunek, potwierdzające dostawę towaru lub wykonanie usługi, przed dniem rozpoczęcia bada-
nia towaru lub usługi lub w trakcie tego badania, to termin zapłaty jest liczony od dnia zakończenia 
badania towaru lub usługi (art. 9 ustawy o terminach zapłaty).

PrzykłAd
Firma informatyczna dostarczyła przedsiębiorcy oprogramowanie (usługa informatyczna). Stro-
ny umowy ustaliły, że termin weryfikacji dostarczonego oprogramowania pod kątem jego bez-
błędności wynosi 30 dni. Termin zapłaty powinien być liczony od dnia zakończenia testów, gdyż 
przyjęty przez strony umowy termin tego badania nie był rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela.

Koszty dochodzenia wierzytelności

Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 (patrz ppkt 
Odsetki należne po terminie wymagalności) lub art. 8 ust. 1 (patrz ppkt Odsetki w transakcjach, 
w których dłużnikiem jest podmiot publiczny), przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowar-
tość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie 
pieniężne stało się wymagalne. Równowartość 40 euro stanowi rekompensatę za poniesione koszty 
odzyskiwania należności.

Oprócz kwoty równowartości 40 euro wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej 
wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

Koszty dochodzenia wierzytelności przy zapłacie w ratach

Strony transakcji handlowej mogą ustalić w umowie harmonogram spełnienia świadczenia pienięż-
nego w częściach, pod warunkiem że ustalenie takie nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. 
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Jeżeli strony transakcji handlowej ustaliły w umowie, że świadczenie pieniężne będzie spełniane 
w częściach, uprawnienie do:
1)  odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 (patrz ppkt Odsetki należne po terminie wymagalności) 

lub art. 8 ust. 1 (patrz ppkt Odsetki w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny),
2)  kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz zwrotu poniesionych kosztów odzyskiwania należności, 

o których mowa w art. 10 ust. 2
– przysługuje w stosunku do każdej niezapłaconej części (art. 11 ustawy o terminach zapłaty).

Jeżeli zatem strony transakcji handlowej ustaliły w umowie, że świadczenie pieniężne będzie speł-
niane w częściach, uprawnienie do odsetek oraz pokrycia przez dłużnika zryczałtowanych i rzeczywi-
stych kosztów dochodzenia wierzytelności przysługuje w stosunku do każdej niezapłaconej części.

Nieważność zapisów umownych sprzecznych z ustawą

Konsekwencją naruszenia zasad określonych ustawą o terminach zapłaty jest nieważność zapisów 
umownych sprzecznych z przepisami tej ustawy. Dotyczy to postanowień umowy wyłączających lub 
ograniczających uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika, o których mowa w art. 5, art. 6 ust. 1, 
art. 7 ust. 1 i 3, art. 8 ust. 1 i 4, art. 10, 11 i 12. Zamiast nieważnych zapisów stosuje się wtedy przepisy 
ustawy o terminach zapłaty. W tabeli przedstawiamy treść przepisów ustawy o terminach zapłaty, 
których naruszenie powoduje nieważność zapisów umowy. Mają one zastosowanie w przypadkach, 
gdy zapisy umowy są z nimi sprzeczne.

Tabela. Przepisy ustawy o terminach zapłaty, których naruszenie powoduje nieważność umowy

Przepis prawny Treść przepisu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

1 2

Art. 5. [Odsetki w przypadku zastrzeżenia terminu zapłaty]
Jeżeli strony transakcji handlowej, z wyłączeniem podmiotu publicznego będą-

cego podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z 15 kwiet-
nia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.), przewi-
działy w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek 
ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia 
i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru 
lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności 
świadczenia pieniężnego.

Art. 6 ust. 1 [Odsetki w przypadku braku zastrzeżenia terminu zapłaty]
1. Jeżeli strony transakcji handlowej nie przewidziały w umowie terminu za-

płaty, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie 
w transakcjach handlowych, po upływie 30 dni liczonych od dnia spełnienia przez 
niego świadczenia, do dnia zapłaty. W przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1, 
upływ 30 dni liczony jest od dnia zakończenia badania.

Art. 7 ust. 1 i 3 [Odsetki po terminie wymagalności]
1. W transakcjach handlowych – z wyłączeniem transakcji, w których dłużni-

kiem jest podmiot publiczny – wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki 
ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, chyba że strony uzgodniły
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wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia 
zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie,
2) wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.

(…) 3. Jeżeli ustalony w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż 60 dni, liczo-
nych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających do-
stawę towaru lub wykonanie usługi, a nie jest spełniony warunek, o którym mowa 
w ust. 2, wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, po upływie 60 dni przysłu-
gują odsetki, o których mowa w ust. 1.

Art. 8 ust. 1 i 4 [Odsetki po terminie wymagalności od podmiotu publicznego]
1. W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publicz-

ny, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie 
w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalności świadczenia pienięż-
nego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie;
2) wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.

(…) 4. Jeżeli ustalony w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, liczo-
nych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających do-
stawę towaru lub wykonanie usługi, a nie jest spełniony warunek, o którym mowa 
w ust. 3, wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, po upływie 30 dni przysłu-
gują odsetki, o których mowa w ust. 1.

Art. 10. [Zwrot kosztów odzyskiwania należności]
1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa 

w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowar-
tość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszone-
go przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedza-
jącego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej 
rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

2. Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również 
zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności 
przewyższających tę kwotę.

3. Uprawnienie do kwoty, o której mowa w ust. 1, przysługuje od transakcji 
handlowej, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 pkt 2.

Art. 11. [Świadczenia częściowe]
1. Strony transakcji handlowej mogą ustalić w umowie harmonogram spełnie-

nia świadczenia pieniężnego w częściach, pod warunkiem że ustalenie takie nie 
jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

2. Jeżeli strony transakcji handlowej ustaliły w umowie, że świadczenie pienięż-
ne będzie spełniane w częściach, uprawnienie do:
1) odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1,
2)  kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz zwrotu poniesionych kosztów odzy-

skiwania należności, o których mowa w art. 10 ust. 2
– przysługuje w stosunku do każdej niezapłaconej części.

Art. 12. [Legitymacja czynna do dochodzenia zapłaty odsetek i innych kwot]
1. Krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona 

interesów podmiotów, o których mowa w art. 2, może, za zgodą takiego podmiotu 
wyrażoną na piśmie, wytoczyć na jego rzecz powództwo o zapłatę odsetek, o któ-
rych mowa w art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 8 ust. 1 i 4, a także zapłatę 
kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 1, i zwrot poniesionych kosztów odzyskiwania
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należności, o których mowa w art. 10 ust. 2, lub przystąpić do toczącego się po-
stępowania.

2. Do pozwu lub pisma obejmującego przystąpienie organizacja, o której mowa 
w ust. 1, dołącza, wyrażoną na piśmie, zgodę podmiotu, o którym mowa w art. 2.

3. Do organizacji, o której mowa w ust. 1, wytaczającej powództwo na rzecz 
podmiotu, o którym mowa w art. 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 101, z późn. zm.) o prokuratorze wytaczającym powództwo na rzecz ozna-
czonej osoby, z wyjątkiem art. 58 zdanie drugie.

4. Do przystąpienia organizacji, o której mowa w ust. 1, do strony w toczącym 
się postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy o interwencji ubocznej, do 
której nie mają odpowiedniego zastosowania przepisy o współuczestnictwie jed-
nolitym.

PrzykłAd
Strony transakcji handlowej uzgodniły, że wierzycielowi przysługują odsetki ustawowe za 
opóźnienie w transakcjach handlowych po upływie 30 dni od podpisania umowy. Miało to być 
prawo wierzyciela przysługujące mu nawet wtedy, gdy nie dostarczył towaru. Zapis ten jest 
niezgodny z art. 8 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty. Jest nieważny z mocy prawa.

IV. Naliczanie odsetek – w okresie przejściowym

Opisane w publikacji zasady naliczania odsetek ustawowych regulowane w Kodeksie cywilnym 
i ustawie o terminach zapłaty zostały wprowadzone ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1830).

Naliczanie odsetek na podstawie Kodeksu cywilnego  
w okresie przejściowym

Artykuł 56 ustawy nowelizującej stanowi, że do odsetek należnych za okres kończący się przed 
dniem wejścia w życie tej ustawy stosuje się przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2016 r. Dotyczy 
to np. rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1858). Konieczność stosowania nowych i poprzednich zasad określania odsetek 
będzie trwała jeszcze przez kilka lat – aż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z ty-
tułu odsetek.

PrzykłAd
2 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie (sygn. akt I C 1205/15) wydał wyrok zasądzający 
na rzecz powódki B.G. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą P. kwotę 10 141,27 zł. 
Powódka pozew wniosła 14 września 2015 r. i od dnia następnego żądała odsetek ustawo-
wych. Sąd zasądził odsetki ustawowe liczone od kwoty 10 141,27 zł (suma kwot 10 092,60 zł 
i 48,67 zł) od 15 września 2015 r. do dnia zapłaty, tj.:
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–  od 15 września do 31 grudnia 2015 r. z odsetkami ustawowymi – których wysokość odpo-
wiadała żądaniu powódki – podstawa zasądzenia odsetek wynika z art. 481 § 2 k.c. w zw. 
z art. 359 § 2 k.c. w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. oraz

–  od 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wysokości 
równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych, których podstawa zasą-
dzenia wynika z art. 481 § 2 k.c. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.

PrzykłAd
8 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie (sygn. akt I C 597/15) zasądził odsetki umow-
ne w wysokości odpowiadającej odsetkom maksymalnym liczonym od kwoty 8612,66 zł od 
30 października 2014 r. do dnia zapłaty, tj.:
–  od 30 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. z odsetkami umownymi za opóźnienie w wy-

sokości 4-krotności kredytu lombardowego NBP – których wysokość odpowiadała żądaniu 
powódki – podstawa zasądzenia odsetek wynika z art. 481 § 2 k.c. w zw. z art. 359 § 21 k.c. 
w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. oraz

–  od 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty z odsetkami umownymi za opóźnienie w wysokości 
2-krotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, które są równe sumie stopy 
referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych – podstawa zasądzenia odsetek wynika 
z art. 481 § 2 i 21 k.c. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.

Sąd ponadto zasądził odsetki ustawowe/odsetki za opóźnienie liczone od kwoty 84,93 zł od 
28 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty, tj.:
–  od 28 stycznia do 31 grudnia 2015 r. z odsetkami ustawowymi – których wysokość od-

powiadała żądaniu powódki – podstawa zasądzenia odsetek wynika z art. 481 § 2 k.c. 
w zw. z art. 359 § 21 k.c. w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. oraz

–  od 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty z odsetkami umownymi za opóźnienie w wysokości 
2-krotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, które są równe sumie stopy 
referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych – podstawa zasądzenia odsetek wynika 
z art. 481 § 2 i 21 k.c. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.

Naliczanie odsetek na podstawie ustawy o terminach zapłaty  
w okresie przejściowym

Opisane w publikacji zmiany w ustawie o terminach zapłaty zostały wprowadzone ustawą z 9 paź-
dziernika 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks 
cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1830). Artykuł 56 ustawy nowelizującej 
stanowi, że do odsetek należnych za okres kończący się przed dniem wejścia w życie tej ustawy 
stosuje się przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2016 r. Dodatkowo art. 55 ustawy nowelizującej 
wprowadza dwie normy:

 n do transakcji handlowych zawartych przed 1 stycznia 2016 r. stosuje się przepisy sprzed nowelizacji,
 n w przypadku transakcji handlowych zawieranych w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzie-

lenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych, wszczętych 
przed 1 stycznia 2016 r. stosuje się przepisy sprzed nowelizacji.
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V. Przedawnienie roszczeń o odsetki

Wspólne dla odsetek ustawowych i odsetek ustawowych za opóźnienie są zasady regulujące prze-
dawnienie. Dla odsetek jako świadczeń okresowych jest to okres 3 lat (art. 118 k.c.). Inna sytuacja 
jest w przypadku odsetek zasądzonych przez sąd, gdyż wówczas prawo przewiduje 10-letni termin 
przedawnienia. Artykuł 125 § 1 k.c. stanowi bowiem, że roszczenie stwierdzone prawomocnym orze-
czeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzecze-
niem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed 
sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się 
z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli 
stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia 
okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

POdSTAWA PrAWNA:
zzz art. 55 i 56 ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlo-

wych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2015 r., poz. 1830

zzz art. 58, 65, 73, 74, 772, 773, 112, 115, 118, 125, 3531, 359, 481, 482, 720, 741, 742, 753 i 842 ustawy z 23 kwiet-
nia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 380; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 585

zzz art. 1–4, 4a, 5–8, 8a, 9–11, 11a–11c, 12 i 13 ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 684

zzz art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 90

Polecamy Poradnik!
Odsetki w transakcjach handlowych
Publikacja zawiera pełną wiedzę na temat odsetek w transakcjach pomiędzy 
przedsiębiorcami, w tym:
• zasady naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym
• zasady opodatkowania odsetek i ich ewidencja w księgach rachunkowych
• odpowiedzi na pytania
• orzecznictwo, interpretacje i przepisy

Odsetki to wynagrodzenie za korzystanie z naszych pieniędzy lub kara za opóźnienie w wykona-
niu zobowiązań. W rozliczeniach między przedsiębiorcami pełnią one istotną rolę ze względu na 
swój wymiar finansowy. Mogą być umowne, ustawowe, od kapitału i za opóźnienie. Mogą też być 
maksymalne. Inne procedury naliczania odsetek obowiązują w relacjach z konsumentami, inne 
w rozliczeniach z przedsiębiorcami i z jednostkami sektora finansów publicznych. Problemów jest 
wiele – rozwiązania znajdują się w tej publikacji.

Pamiętaj! Wiedza o odsetkach może w istotny sposób polepszyć sytuację finansową Twojej firmy!

Zamówienia:  

bok@infor.pl tel. 22 761 30 30, 801 626 666, faks 22 761 30 31 (32)  www.sklep.infor.pl
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