
USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH 
z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 403) 

 
Przepisy stosujące się do zwrotu przez dłuŜnika kosztów windykacji: 
 
Art. 10 [Koszty odzyskiwania naleŜności, rekompensata] 
1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o którym mowa w 
art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, bez wezwania, przysługuje od dłuŜnika z tytułu 
rekompensaty za koszty odzyskiwania naleŜności równowartość kwoty 40 
euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez 
Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego 
miesiąc, w którym świadczenie pienięŜne stało się wymagalne. 
2. W przypadku gdy koszty odzyskiwania naleŜności poniesione z tytułu 
opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę, o której mowa 
w ust. 1, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów 
postępowania sądowego, pomniejszonych o tę kwotę. 
Art. 14  
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.6)) w art. 485 § 2a otrzymuje brzmienie: 
,, § 2a. Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu 
umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepienięŜnego, dowodu 
doręczenia dłuŜnikowi faktury lub rachunku, jeŜeli powód dochodzi naleŜności 
zapłaty świadczenia pienięŜnego, odsetek w transakcjach handlowych 
określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w 
transakcjach handlowych (Dz.U. poz. 403) lub kwoty, o której mowa w art. 
10 ust. 1 tej ustawy, oraz na podstawie dokumentów potwierdzających 
poniesienie kosztów odzyskiwania naleŜności, jeŜeli powód dochodzi równieŜ 
zwrotu kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy. ". 
 
TREŚĆ USTAWY: 
 
Art. 1 [Zakres przedmiotowy]  
Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłuŜnika w 
związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych. 
Art. 2 [Zakres zastosowania przepisów ustawy]  
Przepisy ustawy stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi 
stronami są: 
1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 
r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, 
z późn. zm.2)); 
2) podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 2 
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; 
3) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. 
zm.3)); 
4) osoby wykonujące wolny zawód; 



5) oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych; 
6) zagraniczni przedsiębiorcy, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 6 lipca 
1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez 
zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz.U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148, z 
późn. zm.4)), prowadzący przedsiębiorstwa na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 
7) przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 
umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 
Szwajcarskiej. 
Art. 3 [Wyłączenie zastosowania przepisów ustawy]  
Przepisów ustawy nie stosuje się do: 
1) długów objętych postępowaniami prowadzonymi na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 
2012 r.poz. 1112 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 355); 
2) umów, na podstawie których są wykonywane czynności bankowe w 
rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376, 1385 i 1529); 
3) umów, których stronami są wyłącznie podmioty zaliczane do sektora 
finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; 
4) dostaw i usług, do których stosuje się przepis art. 346 ust. 1 lit. b 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Art. 4 [Określenia ustawowe]  
UŜyte w ustawie określenia oznaczają: 
1) transakcja handlowa - umowę, której przedmiotem jest odpłatna dostawa 
towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeŜeli strony, o których mowa w art. 
2, zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością; 
2) podmiot publiczny - podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 
Art. 5 [Termin zapłaty]  
JeŜeli strony transakcji handlowej, z wyłączeniem podmiotu publicznego 
będącego podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4ustawy z 
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217), 
przewidziały w umowie termin zapłaty dłuŜszy niŜ 30 dni, wierzyciel moŜe 
Ŝądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia 
swojego świadczenia i doręczenia dłuŜnikowi faktury lub rachunku, 
potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale 
nie dłuŜej niŜ do dnia wymagalności świadczenia pienięŜnego. 
Art. 6 [Odsetki ustawowe] 
1. W przypadku gdy termin zapłaty nie został określony w umowie, 
wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe, po upływie 30 
dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia do dnia zapłaty, ale nie 
dłuŜej niŜ do dnia wymagalności świadczenia pienięŜnego. 
2. Za dzień wymagalności świadczenia pienięŜnego, o którym mowa w ust. 1, 
uwaŜa się dzień określony w pisemnym wezwaniu dłuŜnika do zapłaty, w 



szczególności w doręczonej dłuŜnikowi fakturze lub rachunku, 
potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, ale nie wcześniejszy 
niŜ dzień doręczenia wezwania. 
3. Za dzień wymagalności świadczenia pienięŜnego, o którym mowa w ust. 1, 
uwaŜa się równieŜ dzień określony w wezwaniu dłuŜnika do zapłaty 
dokonanym w postaci elektronicznej, o ile strony przewidziały w umowie taki 
sposób składania oświadczeń woli. 
Art. 7 [Odsetki ustawowe, wysokość] 
1. W transakcjach handlowych - z wyłączeniem transakcji, w których 
dłuŜnikiem jest podmiot publiczny - wierzycielowi, bez wezwania, przysługują 
odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 § 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 749, z późn. zm.5)), chyba Ŝe strony uzgodniły wyŜsze odsetki, za okres 
od dnia wymagalności świadczenia pienięŜnego do dnia zapłaty, jeŜeli są 
spełnione łącznie następujące warunki: 
1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie; 
2) wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie albo 
wezwaniu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i 3. 
2. Termin zapłaty określony w umowie nie moŜe przekraczać 60 dni, 
liczonych od dnia doręczenia dłuŜnikowi faktury lub rachunku, 
potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, chyba Ŝe strony 
ustalą inaczej i pod warunkiem Ŝe ustalenie to nie jest sprzeczne ze 
społeczno-gospodarczym celem umowy i zasadami współŜycia społecznego 
oraz jest obiektywnie uzasadnione, biorąc pod uwagę właściwość towaru lub 
usługi. 
3. JeŜeli ustalony w umowie termin zapłaty jest dłuŜszy niŜ 60 dni, liczonych 
od dnia doręczenia dłuŜnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających 
dostawę towaru lub wykonanie usługi, a nie jest spełniony warunek, o 
którym mowa w ust. 2, wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, po 
upływie 60 dni przysługują odsetki,o których mowa w ust. 1. 
4. W przypadku gdy nie jest moŜliwe ustalenie daty otrzymania faktury lub 
rachunku potwierdzającego dostawę towaru lub wykonanie usługi albo gdy 
faktura lub rachunek zostały doręczone przed dostawą towaru lub 
wykonaniem usługi, termin zapłaty, o którym mowa w ust. 2, jest liczony od 
dnia otrzymania przez dłuŜnika towaru lub usługi. 
Art. 8 [Odsetki ustawowe, wysokość] 
1. W transakcjach handlowych, w których dłuŜnikiem jest podmiot publiczny, 
wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki w wysokości odsetek za 
zwłokę określanej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
- Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia 
pienięŜnego do dniazapłaty, jeŜeli są spełnione łącznie następujące warunki: 
1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie; 
2) wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie albo 
wezwaniu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i 3. 
2. Termin zapłaty określony w umowie nie moŜe przekraczać 30 dni, 
liczonych od dnia doręczenia dłuŜnikowi faktury lub rachunku, 



potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a w transakcjach 
handlowych, w których dłuŜnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem 
leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej, termin ten nie moŜe przekraczać 60 dni. 
3. Strony transakcji handlowej mogą ustalić termin zapłaty dłuŜszy niŜ 30 
dni, pod warunkiem Ŝe ustalenie to jest obiektywnie uzasadnione 
właściwością lub szczególnymi elementami umowy, a termin ten nie 
przekracza 60 dni. 
4. JeŜeli ustalony w umowie termin zapłaty jest dłuŜszy niŜ 30 dni, liczonych 
od dnia doręczenia dłuŜnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających 
dostawę towaru lub wykonanie usługi, a nie jest spełniony warunek, o 
którym mowa w ust. 3, wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, po 
upływie 30 dni przysługują odsetki,o których mowa w ust. 1. 
5. W przypadku gdy nie jest moŜliwe ustalenie daty otrzymania faktury lub 
rachunku potwierdzającego dostawę towaru lub wykonanie usługi albo gdy 
faktura lub rachunek zostały doręczone przed dostawą towaru lub 
wykonaniem usługi, termin zapłaty, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest liczony 
od dnia otrzymania przez dłuŜnika towaru lub usługi. 
Art. 9 [Badanie towaru lub usługi] 
1. JeŜeli strony transakcji handlowej przewidziały w umowie zbadanie towaru 
lub usługi celem potwierdzenia zgodności towaru lub usługi z umową, czas 
trwania tego badania nie moŜe być sprzeczny ze społeczno-gospodarczym 
celem umowy i zasadami współŜycia społecznego oraz musi być obiektywnie 
uzasadniony, biorąc pod uwagę właściwość towaru lub usługi, i nie moŜe 
przekraczać 30 dni, liczonych od dnia otrzymania towaru lub usługi. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeŜeli dłuŜnik otrzymał fakturę lub 
rachunek, potwierdzające dostawę towaru lub wykonanie usługi, przed dniem 
rozpoczęcia badania towaru lub usługi lub w trakcie tego badania, termin 
zapłaty jest liczony od dnia zakończenia badania towaru lub usługi. 
Art. 10 [Koszty odzyskiwania naleŜności, rekompensata] 
1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o którym mowa w 
art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, bez wezwania, przysługuje od dłuŜnika z tytułu 
rekompensaty za koszty odzyskiwania naleŜności równowartość kwoty 40 
euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez 
Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego 
miesiąc, w którym świadczenie pienięŜne stało się wymagalne. 
2. W przypadku gdy koszty odzyskiwania naleŜności poniesione z tytułu 
opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę, o której mowa 
w ust. 1, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów 
postępowania sądowego, pomniejszonych o tę kwotę. 
Art. 11 [Świadczenie pienięŜne następujące częściami]  
JeŜeli strony transakcji handlowej zastrzegły w umowie, Ŝe świadczenie 
pienięŜne będzie następować częściami, uprawnienie do: 
1) odsetek, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1 - przysługuje w 
stosunku do niezapłaconej części; 



2) kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz do zwrotu kosztów 
odzyskiwania naleŜności, o których mowa w art. 10 ust. 2 - przysługuje 
odrębnie do niezapłaconej części. 
Art. 12 [Zapłata odsetek, wniosek]  
Krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona 
interesów podmiotów, o których mowa w art. 2, moŜe wystąpić, na wniosek 
wierzyciela będącego takim podmiotem, w jego imieniu i na jego rzecz, o 
zapłatę odsetek, o których mowa w art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 i 3, art. 
8 ust. 1, kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 1, i o zwrot kosztów 
odzyskiwania naleŜności, o których mowa w art. 10 ust. 2. 
Art. 13 [NiewaŜność postanowień umowy]  
Postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela 
lub obowiązki dłuŜnika, o których mowa w art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 i 
3, art. 8 ust. 1 i art. 10-12, są niewaŜne. 
Art. 14  
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.6)) w art. 485 § 2a otrzymuje brzmienie: 
,, § 2a. Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu 
umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepienięŜnego, dowodu 
doręczenia dłuŜnikowi faktury lub rachunku, jeŜeli powód dochodzi naleŜności 
zapłaty świadczenia pienięŜnego, odsetek w transakcjach handlowych 
określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w 
transakcjach handlowych (Dz.U. poz. 403) lub kwoty, o której mowa w art. 
10 ust. 1 tej ustawy, oraz na podstawie dokumentów potwierdzających 
poniesienie kosztów odzyskiwania naleŜności, jeŜeli powód dochodzi równieŜ 
zwrotu kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy. ". 
Art. 15 [Przepis przejściowy] 
1. Do transakcji handlowych zawartych przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy 
stosuje się przepisy dotychczasowe. 
2. W przypadku transakcji handlowych zawieranych w wyniku 
przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych, wszczętych przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy, stosuje się 
przepisy dotychczasowe. 
Art. 16 [Derogacja]  
Traci moc ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w 
transakcjach handlowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1323, z późn. zm.7)). 
Art. 17 [Wejście w Ŝycie]  
Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
 


