
 

 

 

OGRANICZENIE ZATORÓW PŁATNICZYCH   

Ustawą z dnia 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1649), która weszła w życie w dniu 1.01.2020 r., wprowadzono szereg 
istotnych zmian, których celem jest skuteczne zredukowanie zatorów płatniczych. Ww. ustawa 
wprowadza zamiany do kilku ustaw, w tym do ustawy z dnia 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w 
transakcjach handlowych. Przy czym zmianie uległa również sama nazwa ww. ustawy, z ustawy o 
terminach zapłaty w transakcjach handlowych, na ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych. Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć:  

1. Wprowadzenie maksymalnego, 60-dniowego terminu zapłaty liczonego od dnia doręczenia 
dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi w 
transakcjach, w których wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca 
albo średni przedsiębiorca, a dłużnikiem duży przedsiębiorca; bez możliwości wydłużania 
tego terminu. W przypadku ustalenia terminu dłuższego niż 60-dniowy, z mocy prawa 
stosowany będzie termin zapłaty 60 dni. 

Uwaga:  

W przypadku, gdy strony ustalą termin spełnienia świadczenia pieniężnego w częściach, 
maksymalny termin zapłaty określony w ustawie stosuje się do każdej części świadczenia 
pieniężnego. 

2. W symetrycznych transakcjach handlowych (np. pomiędzy dwoma dużymi 
przedsiębiorcami), w których możliwe będzie wydłużenie terminu zapłaty powyżej 60 dni po 
spełnieniu określonych warunków, w sytuacji, gdy nie zostaną one spełnione, zamiast 
postanowień umownych ustalających dłuższy niż 60 dni termin zapłaty będzie obowiązywał 60-
dniowy termin zapłaty. 

3. Wprowadzenie wymogu składania przez podmioty, o których mowa w art. 27b ust. 2 ustawy z 
dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, sprawozdania o stosowanych 
terminach zapłaty. W gronie ww. podmiotów są: 

1) podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów; 

2) podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w 
roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1, przekroczyła równowartość 50 mln euro 
przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania 
indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości. 

Sprawozdania mają być składne drogą elektroniczną ministrowi właściwemu do spraw 
gospodarki, przy użyciu formularzy elektronicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra lub za 
pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej w rozumieniu art. 3 
pkt 13 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne. Sprawozdania mają być składane w terminie do dnia 31 stycznia 
każdego roku. 
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Nie złożenie sprawozdania będzie zagrożone grzywną. 

4. Obowiązek składania przez dużego przedsiębiorcę, jako dłużnika, drugiej stronie 
transakcji handlowej oświadczenia o tym, że ma status dużego przedsiębiorcy. 
Oświadczenie to powinno być złożone najpóźniej w momencie zawarcia umowy i w formie 
właściwej dla umowy. Nie złożenie oświadczenia będzie zagrożone grzywną. 

Użyte powyżej pojęcia: mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca należy rozumieć zgodnie z  
rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającym niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu[1].  

I tak: 

 Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą 
przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie 
przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia 
mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 
milionów EUR. 

 W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia 
mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 
milionów EUR. 

Z kolei pojęcie duży przedsiębiorca zostało zdefiniowane w art. 4 pkt 6) ustawy o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zgodnie z ww. definicją dużym 
przedsiębiorcą jest przedsiębiorca niebędący mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani 
średnim przedsiębiorcą. 

Przy czym należy pamiętać, że dla faktycznego stwierdzenia, czy dany podmiot jest małym, 
średnim, czy też dużym przedsiębiorstwem należy ustalić, czy dany podmiot jest przedsiębiorstwem 
niezależnym, a jeżeli nie, to wskaźniki brane pod uwagę, takie jak: zatrudnienie, obroty i suma 
bilansowa, podlegają sumowaniu z danymi innych kwalifikowanych podmiotów (przedsiębiorstw 
partnerskich i powiązanych). 

 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 

 

 
[1] Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm. 

 

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 

 


