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INFORorganizer
Niezbędne narzędzie dla Księgowych i Kadrowych

Nie zwlekaj!
Pobierz bezpłatnie i zainstaluj jeszcze dzisiaj

INFORorganizer 
w nowej wersji 1.5 to m.in.:

  Aktualności prezentowane 
na bieżąco przez cały dzień

  Komplet fachowej informacji 
dla Księgowych i Kadrowych 
w jednym miejscu

  Zawsze trafne odpowiedzi dzięki 
precyzyjnej wyszukiwarce

  Kalendarium terminów 
sprawozdawczych i podatkowo-

 -finansowych

  Pakiet narzędzi zawsze pod ręką 
(wskaźniki i stawki, aktywne 
formularze, umowy, kalkulatory)

  Cotygodniowe prezenty 
dla użytkowników

www.infororganizer.pl
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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 14

Już 8 kwietnia 2014 r. przeczytasz o prawie ubezpieczeń
Ubiór służbowy 
lub ekwiwalent 
z tego tytułu

Nie podlega oskładkowaniu i opo-
datkowaniu wartość ubioru służ-
bowego (umundurowania), którego 
używanie należy do obowiązków pra-
cownika, lub ekwiwalent pieniężny 
za ten ubiór (§ 2 ust. 1 pkt 10 rozpo-
rządzenia składkowego i art. 21 ust. 1 
pkt 10 u.p.d.o.f.). Przepisy te można 
stosować w sytuacji, gdy pracodawca 
wymaga od pracowników świadcze-
nia pracy w określonym stroju. Za 
strój służbowy należy uważać odzież 
o konkretnej specyfice (kroju, wzo-
rze, kolorze), noszoną w związku 
z wykonywaną pracą, której charak-
ter powinien uniemożliwiać wykorzy-
stywanie jej do celów osobistych, np. 
mundur, odzież robocza charaktery-
styczna dla firmy przez barwę, logo 
itp. Wzór ubioru powinien dotyczyć 
danego stanowiska bądź grupy pra-
cowników wykonujących pracę okre-
ślonego rodzaju. Tak wynika rów-
nież z interpretacji Dyrektora Izby 
Skarbowej w Katowicach z 26 marca 
2010 r. (IBPBII/1/415–3/10/BD): 
(...) sfinansowanie przez wniosko-
dawcę pracownikom stroju służbowego 
spełniającego określone wymogi (cha-
rakterystyka elementów, kolorysty-
ka), wskazane w Regulaminie Pracy, 
oraz zaopatrzenie go w dostarczone 
przez pracodawcę trwałe oznaczenia 
firmowe (nazwa, logo), przy spełnie-
niu warunku wykorzystania tegoż 
stroju w czasie pracy tylko i wyłącznie 
podczas realizacji zadań służbowych, 
wypełni dyspozycje zwolnienia okreś-

lone w treści cyt. art. 21 ust. 1 pkt 10 
u.p.d.o.f. (...)

Skutki podwyżki 
opłaty pocztowej

Od 1 lutego 2014 r. Poczta Polska 
podwyższyła opłatę za traktowa-
nie przesyłki listowej jako poleconej. 
Obecnie opłata ta wynosi 2,90 zł (po-
przednio 2,20 zł). Ta drobna zmiana 
ma wpływ na sytuację prawną podat-
ników, płatników składek i przedsię-
biorców. Opłata ta stanowi bowiem 
podstawę do wyliczenia kwoty odsetek 
za zwłokę, których podatnik i płatnik 
składek nie muszą naliczać i odpro-
wadzać do urzędu skarbowego i ZUS. 
Wpływa też na procedurę ubiegania się 
o zwrot nadpłaconych składek, wyso-
kość kosztów upomnienia w postępo-
waniu egzekucyjnym w administracji 
oraz zwolnienie z obowiązku składa-
nia deklaracji i dokonywania wpłaty 
na fundusze promocji produktów rol-
no-spożywczych. O szczegółach napi-
szemy w następnym numerze PGP.

Obowiązek 
ubezpieczeń 
społecznych

Podstawowym kryterium objęcia 
ubezpieczeniami społecznymi i ubez-
pieczeniem zdrowotnym umowy zlece-
nia zawartej przed 14 stycznia 2000 r. 
był czas jej trwania. Umowy zlecenia 
podlegały obowiązkowo ubezpiecze-
niom, jeżeli były zawie rane:
■  na okres dłuższy niż 14 dni,
■  z jednym zleceniodawcą na okres 

krótszy niż 15 dni i przerwa między 

umowami była krótsza niż 60 dni 
(umowy podlegały sumowaniu).
W takich sytuacjach ubezpieczenia 

emerytalne oraz rentowe były obo-
wiązkowe, ubezpieczenie chorobowe 
było dobrowolne, natomiast ubezpie-
czenie wypadkowe było obowiązko-
we, jeżeli umowa była wykonywana 
w siedzibie płatnika lub w miejscu 
prowadzenia działalności. Po nowe-
lizacji ustawy (dla umów zawartych 
od 14 stycznia 2000 r.) przy rozstrzy-
ganiu obowiązku objęcia ubezpie-
czeniem społecznym bez znaczenia 
pozostaje okres, na który została za-
warta umowa zlecenia. Istotne zna-
czenie ma natomiast fakt, czy umowa 
ta została zawarta z własnym pra-
cownikiem oraz czy zleceniobiorca 
ma jeszcze inne tytuły do ubezpie-
czeń.

Już wkrótce

Uprawnienia pracowników 
związane z rodzicielstwem 
NR 15  15–21 kwietnia 2014 r.

Główny księgowy w firmie
NR 16  22 kwietnia –  5 maja 2014 r.

Amortyzacja w praktyce
NR 17  6–12 maja 2014 r.

W poprzednich numerach

Zasiłki i świadczenia dla pracowników 
w pytaniach i odpowiedziach
NR 10  11–17 marca 2014 r.

Wszystko o wynagrodzeniu chorobowym
NR 11  18–24 marca 2014 r.

Problemy z VAT w praktyce
NR 12  25–31 marca 2014 r.
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W praktyce handlowej i w kontaktach z urzędami bardzo ważną sprawą 
jest świadomość istnienia dodatkowych klauzul (ustawowych lub umow-
nych), które modyfikują pierwotne zobowiązanie dłużnika. Niejedno-
krotnie przesądzają one nie tylko o skuteczności kontraktu, ale wręcz 
o możliwości wymuszenia jego wykonania. Do najczęściej spotykanych 
klauzul zabezpieczających należą odsetki i kary umowne. Co prawda peł-
nią one podobne funkcje, jednak w zasadzie wyłączają się wzajemnie, 
o czym należy pamiętać, ponieważ ich mylne zastosowanie może skutko-
wać nieważnością konkretnego postanowienia. To z kolei może spowodo-
wać określone komplikacje praktyczne – z przegraniem sprawy sądowej 
włącznie, co w poważnych procesach może przesądzić nawet o dalszym 
funkcjonowaniu firmy. Znajomość zasad rządzących tymi instytucjami 
jest zatem bardzo ważna, a ich nieumiejętne wykorzystanie może być 
źródłem poważnych kłopotów.

„Poradnik”, który mają Państwo przed sobą, stanowi kompleksowe wa-
demekum wiedzy o odsetkach i karach umownych. Problematykę stara-
liśmy się potraktować możliwie uniwersalnie, ale szczegółowo, omawia-
jąc zarówno aspekt cywilistyczny kar umownych i odsetek, jak i problemy 
podatkowe. Zachęcamy do lektury. 

PRACA ZBIOROWA

Stan prawny na 1 kwietnia 2014 r.
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Odsetki 
w praktyce handlowej
Podstawowym zabezpieczeniem dla wie-
rzyciela są odsetki. W zasadzie mogą 
występować w dwóch postaciach – jako 
odsetki ustawowe, które należą się na 
wypadek opóźnienia nawet w braku 
stosownego postanowienia w umowie, 
i umowne, które swoją  moc czerpią z po-
stanowień kontraktowych.

Podstawowymi regulacjami dotyczącymi 
odsetek są art. 359–360 i art. 481–482 k.c.   
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 (art. 359 § 1 k.c.). 
Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny spo-
sób określona, należą się odsetki ustawowe. 
Odsetki to zatem wynagrodzenie za korzysta-
nie z cudzych pieniędzy lub rzeczy obliczone 
procentowo, tzn. w stosunku do wysokości 
kapitału. Odsetki są płatne periodycznie 
i mają przy tym charakter świadczenia ubocz-
nego wobec wierzytelności głównej, co ozna-
cza, że w zasadzie nie mogą istnieć bez rosz-
czenia głównego. Co oczywiste, są na tyle 
ściśle związane z roszczeniem głównym, że 
obowiązek płacenia odsetek nie może po-
wstać bez obowiązku uiszczenia należności 
głównej i w zasadzie dzieli jej losy. Z takiego 
stanu rzeczy płyną ważkie konsekwencje 
praktyczne. Tytułem przykładu można wska-
zać, że zabezpieczenie roszczenia dokonane 
w trybie art. 317 k.c. (zastaw) lub 879 k.c. 
(poręczenie) zabezpiecza również związane 
z wierzytelnością odsetki, jeśli nie są 
przedawnione. Z podobną sytuacją mamy do 
czynienia na gruncie ustawy o księgach wie-
czystych i hipotece. Otóż w zasadzie zabez-
pieczenie wierzytelności hipoteką zabezpie-
cza również roszczenie o nieprzedawnione 
odsetki. Warto jednak wskazać, że spotykana 
bardzo często w praktyce obrotu nierucho-
mościami hipoteka kaucyjna zabezpiecza je-
dynie odsetki mieszczące się we wpisie hi-
poteki. Inną konsekwencją subsydiarności 
odsetek jest art. 451 § 1 k.c., zgodnie z któ-
rym dłużnik mający względem tego samego 
wierzyciela kilka długów tego samego rodza-
ju może przy spełnieniu świadczenia wska-
zać, który dług chce zaspokoić. Jednak to, co 
przypada na poczet danego długu, wierzyciel 
może przede wszystkim zaliczyć na związane 

z tym długiem zaległe należności uboczne 
oraz na zalegające świadczenia główne. Jak 
wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 8 marca 
2002 r. (sygn. akt III CKN 548/00, OSNC 
z 2003 r. nr 5, poz. 60): (...) ustawowe odsetki 
za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pie-
niężnego, którego termin był oznaczony, stają 
się zaległą należnością uboczną w rozumieniu 
art. 451 § 1 zdanie drugie k.c. bez potrzeby 
uprzedniego wezwania dłużnika do zapłaty 
tych odsetek (...).

Ponadto należy wskazać, że z pokwitowania 
zapłaty dłużnej sumy wynika domniemanie 
zapłaty należności ubocznych. Z pokwitowa-
nia świadczenia okresowego wynika domnie-
manie, że spełnione zostały również świadcze-
nia okresowe wymagalne wcześniej. Trzeba 
zatem bardzo uważnie podchodzić do kwestii 
kwitowania zapłaty. Może się bowiem okazać, 
że przez samo stwierdzenie zapłaty głównego 
długu wierzyciel w sposób dorozumiany zrze-
ka się zapłaty odsetek. Jeśli nawet taka inter-
pretacja byłaby zbyt surowa, to z pewnością na 
wierzyciela przechodzi w tym zakresie ciężar 
dowodu, co może uniemożliwić lub znacznie 
utrudnić dochodzenie odsetek w sądzie.

PRZYKŁAD

Spółka jawna „Omnibus sp.j.” zakupiła 
od wspólników spółki cywilnej „Peritus 
s.c.” kilka samochodów z wymieniane-
go parku maszynowego z terminem 
płatności wyznaczonym na 12 paździer-
nika 2013 r. Upoważniony uchwałą 
wspólników do reprezentowania spółki 
„Peritus s.c.” wspólnik Antoni W. pokwi-
tował w osobnym dokumencie przyjęcie 
zapłaty całości długu, tj. 112 567,84 zł. 
Tymczasem do zapłaty doszło dopiero 
5 listopada 2013 r. W takiej sytuacji do-
chodzenie odsetek ustawowych może 
być utrudnione. Na wspólnikach spółki 
cywilnej „Peritus s.c.” spocznie bowiem 
w tym zakresie ciężar dowodu i ko-
nieczność udowodnienia niezapłacenia 
odsetek.

Należy wskazać, że np. przelew wierzytel-
ności powoduje przeniesienie na nabywcę 

zabezpieczenie 
roszczenia

dług
główny
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również uprawnienia do żądania zapłaty od-
setek. Jak stanowi art. 509 k.c., wierzyciel 
może bez zgody dłużnika przenieść wierzy-
telność na osobę trzecią (przelew), chyba że 
sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu 
umownemu albo właściwości zobowiąza-
nia. Wraz z wierzytelnością przechodzą na 
nabywcę wszelkie związane z nią prawa, 
w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

■ ZAPAMIĘTAJ
■  Mimo akcesoryjnego charakteru odse-

tek nie ma żadnych przeszkód, aby do-
chodząc należności głównej, zrzec się 
odsetek. Podobnie można wystąpić do 
sądu z powództwem dotyczącym tylko 
odsetek, bez dochodzenia należności 
głównej.

■  Wierzyciel może domagać się odsetek 
niezależnie od tego, czy ich suma prze-
wyższa wartość należności głównej.

Odsetki ustawowe 
za opóźnienie i zwłokę 
oraz problem 
odsetek maksymalnych

Zazwyczaj w praktyce handlowej będziemy 
mieli do czynienia z odsetkami za opóźnienie 
lub za zwłokę. Różnica między tymi dwiema 
w zasadzie bliźniaczymi instytucjami jest taka, 
że zwłoka to zawinione opóźnienie. Jeśli za-
tem dochodzi do przekroczenia terminu speł-
nienia świadczenia,  a dłużnikowi  w efekcie tej 
sytuacji można postawić zarzut niestarannego 
działania, to mamy do czynienia ze zwłoką 
w prawnym rozumieniu. Oprócz odsetek prze-
widuje ona przede wszystkim sankcję w posta-
ci możliwości odstąpienia od umowy.

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem 
świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żą-
dać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie 
poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie 
było następstwem okoliczności, za które dłuż-
nik odpowiedzialności nie ponosi (art. 481 § 1 
k.c.). Nie ma zatem znaczenia brak zawinie-
nia. Wystarczy jednodniowe opóźnienie i już 
powoduje ono konieczność zapłaty odsetek. 
Odsetki liczymy przy tym od dnia następnego 
po dniu wymagalności świadczenia. Wniosek 
taki płynie też pośrednio z art. 360 k.c., zgod-
nie z którym w braku odmiennego zastrzeże-
nia co do terminu płatności odsetek są one 
płatne co roku z dołu, a jeżeli termin płatności 
sumy pieniężnej jest krótszy niż rok – jedno-
cześnie z zapłatą tej sumy.

PRZYKŁAD

Dniem zapłaty w umowie dostawy był 
5 listopada 2013 r. Jeśli do tego dnia 
nie doszło do zapłaty (uznania ra-
chunku wierzyciela), to powstaje obo-
wiązek zapłaty odsetek ustawowych, 
jednak liczonych dopiero od 6 listo-
pada.

Jeżeli stopa odsetek nie była z góry ozna-
czona, należą się odsetki ustawowe. Jednak 
gdy wierzytelność jest oprocentowana we-
dług stopy wyższej niż stopa ustawowa, wie-
rzyciel może żądać odsetek za opóźnienie we-
dług tej wyższej stopy. Niedopuszczalne jest 
zastrzeganie w umowach odsetek wyższych 
niż czterokrotność wysokości stopy kredytu 
lombardowego NBP. Odsetki maksymalne za-
leżą więc od aktualnego poziomu stóp pro-
centowych. Jeżeli wysokość odsetek wynika-
jących z czynności prawnej przekracza tę 
wartość, to należą się odsetki maksymalne. 
Postanowienia umowne nie mogą wyłączać 
ani ograniczać przepisów o odsetkach maksy-
malnych, także w razie wyboru prawa obce-
go. W takim przypadku stosuje się polskie 
przepisy antylichwiarskie.

CO NA TO SĄD?
1. Zastrzeganie w umowie pożyczki między 
osobami fizycznymi odsetek w wysokości 
nadmiernej niemającej uzasadnienia ani w wy-
sokości inflacji, ani w zyskach osiąganych 
w ramach normalnej, rzetelnie prowadzonej 
działalności gospodarczej może być sprzecz-
ne z zasadami współżycia społecznego.
2. Postanowienia umów zastrzegające nad-
mierne odsetki nie stają się nieważne w ca-
łości, a jedynie co do nadwyżki. Nadwyżkę 
zaś, stosownie do treści art. 359 § 2 k.c., sta-
nowią odsetki przerastające wysokość odse-
tek ustawowych. Nieważność postanowienia 
umowy w przedmiocie wysokości odsetek 
wywołuje bowiem taki skutek, jak gdyby wy-
sokość ta nie była w inny sposób oznaczona. 
Dotyczy to zarówno wynagrodzenia za wska-
zany w umowie okres korzystania z pożyczo-
nych pieniędzy, jak i odszkodowania z tytułu 
opóźnienia zwrotu tych pieniędzy.
Wyrok SN z 23 czerwca 2005 r., sygn. akt II 
CK 742/04, niepublikowany

Odsetki za opóźnienie w płatności sumy pie-
niężnej wyrażonej w walucie obcej przysługu-

przekroczenie 
terminu

odsetki 
ustawowe
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ją wierzycielowi w tej samej walucie, chyba że 
przepis szczególny stanowi inaczej.
Uchwała SN z 12 czerwca 1981 r., sygn. akt 
V PZP 3/81, OSNC z 1982 r. nr 7, poz. 92

Przepisy nie pozwalają też na dowolną kapi-
talizację odsetek. Od zaległych odsetek można 
żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili 
wytoczenia o nie powództwa, chyba że po po-
wstaniu zaległości strony zgodziły się na doli-
czenie zaległych odsetek do dłużnej sumy 
(art. 482 k.c.). Nie dotyczy to pożyczek długo-
terminowych udzielanych przez instytucje 
kredytowe. W tym wypadku wcześniejsza ka-
pi ta lizacja jest dopuszczalna. Kodeks cywilny 
ustanawia zakaz umawiania się z góry o zapła-
tę procentu składanego. Dotyczy to zarówno 
odsetek kapitałowych, jak i odsetek za opóźnie-
nie. Możemy zatem stwierdzić, że odsetki od 
zaległych odsetek to instytucja znajdująca zu-
pełnie wyjątkowe zastosowanie, a ograniczenia 
(tzw. zakaz anatocyzmu) mają na celu ochronę 
dłużnika przed lawinowo rosnącymi obciąże-
niami. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Katowi-
cach w wyroku z 12 lutego 1992 r. (sygn. akt 
I ACr 31/92, OSA z 1992 r. nr 7, poz. 62): (...) 
zgodnie z art. 482 § 1 k.c. od zaległych odsetek 
można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od 
chwili wytoczenia powództwa. Żądanie odsetek 
za opóźnienie od zaległych odsetek możliwe jest 
dopiero od momentu wytoczenia powództwa 
o odsetki, a nie za okres wcześniejszy, co stanowi 
dodatkową ochronę dłużnika przed nadmiernym 
obciążeniem (...). Co oczywiste, stosowne żąda-
nie można jednak zgłosić już w pozwie, należy-
cie uzasadniając, że odsetki należą się w wyż-
szej wysokości, niż wynikałoby to z ustawy. 
Bardzo ważne jest przy tym właściwe umiejsco-
wienie sytuacji w czasie, ponieważ odsetki li-
czymy od określonej daty. Dniem wniesienia 
pozwu będzie dzień złożenia pisma w sądzie na 
właściwym dzienniku podawczym albo data 
stempla pocztowego (nie ma zatem znaczenia 
data widniejąca na piśmie). Warto też pamię-
tać, że przez pojęcie wytoczenie powództwa nie 
zawsze należy rozumieć  tylko złożenie sprawy 
w sądzie. Tytułem przykładu można tu wskazać 
na wystawiany w trybie art. 97 ustawy Prawo 
bankowe bankowy tytuł egzekucyjny. Jest to po 
prostu dokument, który bank wysyła do sądu 
z prośbą o zaopatrzenie w klauzulę wykonalno-
ści i po tej czynności może on stać się podstawą 
egzekucji komorniczej bez konieczności prze-
prowadzenia rozprawy sądowej. Na takim też 
stanowisku stanął Sąd Najwyższy w uchwale 
z 27 czerwca 1995 r. (sygn. akt III CZP 76/95, 
OSNC z 1995 r. nr 11, poz. 155), w której czyta-
my: (...) wystawienie bankowego tytułu wyko-

nawczego (…) obejmującego odsetki od zaległych 
odsetek jest równoznaczne z wytoczeniem o nie 
powództwa w rozumieniu art. 482 § 1 k.c. (...)

Idąc dalej – warto podkreślić, że dłużnik nie 
może zwolnić się z obowiązku zapłaty odsetek 
przez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzial-
ności za okoliczności, które spowodowały 
opóźnienie. Odsetki stają się wymagalne 
z upływem pierwszego dnia od terminu 
wymagalności roszczenia głównego i każdy 
następny dzień opóźnienia powoduje wy-
ma galność roszczenia o odsetki za okres po-
przedzający tę datę. Na koniec warto jeszcze 
przytoczyć uchwałę Sądu Najwyższego 
z 8 maja 1990 r. (sygn. akt III CZP 20/90, 
OSNC z 1991 r. nr 1, poz. 6), zgodnie z którą: 
(...) po uprawomocnieniu się wyroku zasądza-
jącego należność główną wraz z obowiązujący-
mi w dacie orzekania ustawowymi odsetkami 
zwłoki dopuszczalne jest dochodzenie dalszych 
wyższych odsetek zwłoki określonych w rozpo-
rządzeniach Rady Ministrów wydanych po da-
cie prawomocnego osądzenia sprawy (...).

Odsetki 
w obrocie wekslowym

Ciekawie prezentują się też kwestie odsetek 
od zobowiązań wekslowych. Zgodnie z art. 5 
ustawy w wekslu, płatnym za okazaniem lub 
w pewien czas po okazaniu, wystawca może 
zastrzec oprocentowanie sumy wekslowej. 
W każdym innym wekslu zastrzeżenie takie 
uważa się za nienapisane. Stopa odsetek po-
winna być określona w wekslu, w braku jej 
określenia zastrzeżenie oprocentowania uwa-
ża się za nienapisane. Odsetki biegną od daty 
wystawienia weksla, jeżeli nie wskazano innej 
daty. W wypadku weksla, którego termin płat-
ności jest z góry ustalony, można uwzględnić 
zaległe odsetki już w momencie wystawienia 
weksla, stąd w art. 5 prawa wekslowego jest 
mowa tylko o wekslu płatnym za okazaniem 
lub w pewien czas po okazaniu. W razie za-
mieszczenia takiej klauzuli na wekslu odsetki 
biegną od daty wystawienia weksla, chyba że 
strony uzgodniły inny termin. Warto podkre-
ślić, że wysokość odsetek powinna wynikać 
z weksla, stąd nie odpowiada prawu zamiesz-
czenie na blankiecie adnotacji, że odsetki są 
ustawowe. Warto wskazać w tym kontekście 
na wyrok Sądu Najwyższego z 8 października 
1929 r. (sygn. akt Rw 840/29, OSP z 1930 r. 
nr 1, poz. 18), w którym czytamy: (...) skargą 
o wydanie wekslowego nakazu zapłaty nie moż-
na dochodzić odsetek umownych lub banko-
wych, niewyrażonych w wekslu (...).

odsetki 
kapitałowe

wystawienie 
weksla
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Na gruncie prawa wekslowego należy 
jeszcze wskazać na art. 48 i 49 ustawy, 
zgodnie z którym posiadacz weksla może 
żądać od zobowiązanego zwrotnie nie-
przyjętej lub niezapłaconej sumy wekslo-
wej wraz z odsetkami, jeżeli je zastrzeżo-
no, oraz odsetek od wysokości sześć od 
sta, a przy wekslach, wystawionych i płat-
nych w Polsce, odsetek ustawowych od 
dnia płatności. To samo żądanie dotyczy 
osoby, która wykupiła weksel i dochodzi 
zapłaty od swoich poprzedników. Jak 
wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 26 li-
stopada 2002 r. (sygn. akt V CKN 
1411/00, OSNC z 2004 r. nr 2, poz. 29): 
(...)  weksel niezupełny w chwili wystawie-
nia (in blanco) może zostać uzupełniony 
przez wpisanie jako sumy wekslowej sumy 
wierzytelności, na zabezpieczenie której 
został wystawiony. Przy uzupełnieniu 
weksla nie jest wyłączona możliwość 
uwzględnienia innych wierzytelności ist-
niejących między stronami, musi to jed-
nak wynikać z zawartego przez nie poro-
zumienia w przedmiocie uzupełnienia 
weksla. Określenie w art. 48 pkt 4 prawa 
wekslowego, że maksymalna wysokość 
prowizji komisowej może wynosić „jedną 
szóstą od sta od sumy wekslowej”, ozna-
cza 1/6% (jedną szóstą procenta) sumy 
wekslowej (...).

Jak przedawniają się 
odsetki

Sporo trudności i nieporozumień naro-
sło wokół kwestii przedawnienia odsetek, 
a jest to przecież kwestia podstawowa dla 
obrotu, jako że zarzut przedawnienia jest 
jednym z częściej podnoszonych w proce-
sach o zapłatę. Sprzyja temu krótki ter-
min przedawnienia roszczeń związanych 
z działalnością gospodarczą (zgodnie 
z art. 118 k.c. są to 3 lata), który jeszcze 
w niektórych szczególnych typach umów 
jest skracany (np. 2-letni termin w „pro-
fesjonalnej” sprzedaży z art. 554 k.c.). 
Odsetki są jednak świadczeniem specy-
ficznym, ponieważ ich wymagalność na-
stępuje każdego dnia i z każdym też 
dniem następuje przedawnienie „części” 
odsetek. Precyzyjnie ujął ten problem 
Sąd Najwyższy w uchwale z 5 kwietnia 
1991 r. (sygn. akt III CZP 20/91, OSNC 
z 1991 r. nr 10–12, poz. 120) stwierdza-
jąc, że: (...) roszczenie o odsetki za opóź-
nienie w spełnieniu świadczenia pieniężne-

go staje się wymagalne osobno w każdym 
dniu opóźnienia i w związku z tym 
przedawnia się osobno za każdy dzień 
opóźnienia (...). Praktyczny efekt takiego 
postawienia sprawy spowoduje, że 3-let-
nie odsetki zawsze będą mogły być do-
chodzone przed sądem.

Wracając na grunt terminów przedaw-
nienia, należy wskazać, że obecnie od-
setki przedawniają się w zasadzie w ter-
minie 3-letnim, jednak jeśli termin 
przedawnienia roszczenia głównego jest 
krótszy, to stosujemy go również do od-
setek. Aby w pełni opisać wskazany pro-
blem i jego praktyczne zastosowanie, 
wróćmy na grunt art. 554 k.c. Zgodnie 
z jego brzmieniem, roszczenia z tytułu 
sprzedaży dokonanej w zakresie dzia-
łalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, 
roszczenia rzemieślników z takiego tytu-
łu oraz roszczenia prowadzących gospo-
darstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów 
rolnych i leśnych przedawniają się 
z upływem 2 lat. Na tle tego przepisu 
doszło do wielu rozbieżności, m.in. co 
do terminu przedawnienia odsetek. Do 
2003 r. panowała w zasadzie zgoda, 
że odsetki przedawniają się z upływem 
3 lat, niezależnie od tego, w jakim termi-
nie przedawnia się należność główna. 
Jako podstawę takiego twierdzenia po-
dawano art. 118 k.c. Zgodnie z nim, jeże-
li przepis szczególny nie stanowi inaczej, 
termin przedawnienia wynosi 10 lat, 
a dla roszczeń o świadczenia okresowe 
(odsetki) oraz roszczeń związanych 
z prowadzeniem działalności gospodar-
czej – 3 lata. Przez długi czas uważano, 
że po dwóch latach przedawnia się rosz-
czenia przedsiębiorcy o zapłatę na-
leżności głównej z umowy sprzedaży, 
na tomiast roszczenie o odsetki od tej na-
leżności – dopiero po trzech latach. Tak 
było do wydania uchwały Sądu Najwyż-
szego z 17 czerwca 2003 r. (sygn. akt III 
CZP 37/03, niepublikowana), w której 
przyjęto, że roszczenie o odsetki za 
opóźnienie w zapłacie ceny wynikającej 
z umowy sprzedaży zawartej w zakresie 
działalności przedsiębiorstwa sprzedaw-
cy przedawnia się z upływem 2 lat. Za 
nieracjonalną uznano sytuację, w której 
roszczenie o świadczenie główne ulega 
przedawnieniu w terminie krótszym niż 
roszczenie o odsetki. Takie rozwiązanie 
jest trudne do zaakceptowania także 
z tego względu, że krótsze terminy 
przedawnienia, osłabiając ochronę inte-

suma
 wekslowa
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resów wierzyciela, mają zmusić go do szyb-
kiego realizowania uprawnień. Taka interpre-
tacja przepisów spowodowała, że termin, 
w którym przedsiębiorcy mogli dochodzić od 
dłużników odsetek za opóźnienie w zapłacie 
przy umowie sprzedaży nagle skrócił się do 
dwóch lat. Potem jednak Sąd Najwyższy po-
wrócił do starego poglądu i spowodowało to 
konieczność przecięcia wszelkich sporów. Do-
szło do wydania uchwały Sądu Najwyższego 
z 26 stycznia 2005 r.  (sygn. akt III CZP 
42/2004, Biuletyn SN z 2005 r. nr 1, poz. 11), 
w której stwierdzono: (...) ustanowiony 
w art. 118 k.c. termin przedawnienia roszczeń 
o świadczenia okre sowe stosuje się do roszczeń 
o odsetki za opóź nienie także wtedy, gdy rosz-
czenie główne ule ga przedawnieniu w terminie 
określonym w art. 554 k.c. Roszczenie o odsetki 
za opóź nienie przedawnia się jednak najpóź-
niej z chwilą przedawnienia się roszczenia 
głównego (...). 

Ujmując rzecz najogólniej, można więc 
przyjąć, że roszczenia o odsetki za opóźnie nie 
przedawniają się odrębnie od roszczenia 
głównego, z tym jednak zastrzeżeniem, że 
z reguły nie później niż z upływem terminu 
przedawnienia roszczenia głównego.

Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym)

Od 15 grudnia 
2008 r.

13% Dz.U. z 2008 r. 
nr 220, poz. 1434

■ ZAPAMIĘTAJ
Maksymalna wysokość odsetek wynikają-
cych z czynności prawnej nie może w sto-
sunku rocznym przekraczać 4-krotności 
wysokości stopy kredytu lombardowego 
Narodowego Banku Polskiego. Obecnie 
maksymalna wysokość odsetek wynosi 
16%.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 359 k.c.
§ 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą 
się tylko wtedy, gdy to wynika z czyn-
ności prawnej albo z ustawy, z orzecze-
nia sądu lub z decyzji innego właściwe-
go organu.
§ 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest 
w inny sposób określona, należą się od-
setki ustawowe.
§ 21. Maksymalna wysokość odsetek wy-
nikających z czynności prawnej nie 
może w stosunku rocznym przekraczać 
czterokrotności wysokości stopy kredy-
tu lombardowego Narodowego Banku 
Polskiego (odsetki maksymalne).
§ 22. Jeżeli wysokość odsetek wynikają-
cych z czynności prawnej przekracza 
wysokość odsetek maksymalnych, nale-
żą się odsetki maksymalne.
§ 23. Postanowienia umowne nie mogą 
wyłączać ani ograniczać przepisów 
o odsetkach maksymalnych, także w ra-
zie dokonania wyboru prawa obcego. 
W takim przypadku stosuje się przepisy 
ustawy.
§ 3. Rada Ministrów określa, w dro dze 
rozporządzenia, wysokość odsetek 
ustawowych, kierując się koniecznoś-
cią zapewnienia dyscypliny płatniczej 
i sprawnego przeprowadzania rozli-
czeń pieniężnych, biorąc pod uwagę 
wysokość rynkowych stóp procento-
wych oraz stóp procentowych Narodo-
wego Banku Polskiego.

ADAM MALINOWSKI
radca prawny

Kiedy i jak zastrzegać 
kary umowne
W praktyce kontraktowej bardzo często 
dochodzi do zastrzegania kar umow-
nych. Zazwyczaj są one wyrażone ry-
czałtowo albo procentowo za każdy 
dzień opóźnienia. Podstawową zasadą 
dotyczącą kar umownych jest ta, że 
mogą one być zastrzegane tylko i wy-
łącznie przy świadczeniach niepienięż-
nych.

Jak wynika z art. 483 § 1 k.c., kara umowna 
dotyczy tylko świadczeń niepieniężnych. Pole-
ga ona na tym, że można zastrzec w umowie, że 
naprawienie szkody wynikłej z niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania 
niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określo-
nej sumy. W efekcie zaistnienia takiego zdarze-
nia roszczenie o zapłatę kary umownej staje się 
wymagalne, a dłużnik nie może bez zgody wie-

roszczenia 
o odsetki

świadczenia 
niepieniężne



1–7 kwietnia 2014

Odsetki i kary umowne w praktyce

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  13  (827) 11

rzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapła-
tę kary umownej. Kary umowne zastrzega się 
ponadto na wypadek odstąpienia od umowy, 
a także za każdy dzień opóźnienia w wykona-
niu świadczenia niepieniężnego (np. oddaniu 
zamówionego dzieła). Powstaje zatem pytanie, 
jak potraktować sytuację, w której kara umow-
na została zastrzeżona na wypadek niewykona-
nia zobowiązania pieniężnego (zapłaty). W ta-
kiej sytuacji zastrzeżenie kary jest po prostu 
nieważne, co ma ten skutek, że jest ona trakto-
wana tak, jakby nie została nigdy zastrzeżona. 
Nieważność ta nie ma przy tym wpływu na 
ważność i skuteczność całej umowy, chyba że 
bez zastrzeżenia kary umownej umowa nie by-
łaby podpisana, co jednak będzie miało miejsce 
raczej w sporadycznych wypadkach.

Zazwyczaj kara będzie zastrzeżona w wy-
sokości zryczałtowanej (np. strony na wypa-
dek zwłoki w dostawie przedmiotu umowy 
zgodnie nakładają na dostawcę obowiązek 
uiszczenia kary umownej w wysokości 
12 000 zł) albo procentowej w odniesieniu 
do wysokości świadczenia drugiej strony 
(np. strony na wypadek zwłoki w dostawie 
przedmiotu umowy zgodnie nakładają na do-
stawcę obowiązek uiszczenia kary umownej 
w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia 
określonego w § 2 pkt 3 umowy za każdy 
dzień zwłoki). Sformułowanie art. 483 § 1 
k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umow-
nej w „określonej sumie” w sposób jedno-
znaczny prowadzi do wniosku, że kara ta po-
winna być w chwili zastrzegania wyrażona 
kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie 
się innymi miernikami wysokości, np. ułam-
kiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej 
sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie 
kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, 
natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej za-
kładającej ustalanie w przyszłości podstawy 
naliczania kary umownej nie byłoby zgodne 
z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność 
prawną (por. wyrok SN z 8 lutego 2007 r., 
sygn. akt I CSK 420/06, niepublikowany).

Jak sama nazwa wskazuje, kara umowna 
stanowi część kontraktu. W praktyce musimy 
zatem pamiętać o tym, że na treść konkretnej 
umowy składa się nie tylko to, na co wyrazili-
śmy zgodę podpisem na konkretnym doku-
mencie, ale również tzw. ogólne warunki 
umów, które mogą zawierać pewne dodatko-
we klauzule. Nie jest oczywiście możliwe za-
chowanie takiej czujności i skrupulatności, 
aby czytać wszelkie ogólne warunki dołącza-
ne do umowy, niemniej jednak warto mieć 
świadomość takich praktyk i zawsze poprosić 
o wskazanie postanowienia konstruującego 

karę umowną. W ten sposób możemy uniknąć 
wielu przykrych niespodzianek.

Zakres odpowiedzialności z tytułu kary 
umownej pokrywa się z zakresem ogólnej 
odpowiedzialności kontraktowej dłużnika 
z art. 471 k.c., gdy od przewidzianego w tym 
przepisie odszkodowania kara umowna różni 
się tylko tym, że przysługuje, jak wynika 
z art. 484 § 1 k.c., bez względu na wysokość 
szkody. Ponadto należy wskazać też na treść 
art. 476 k.c. przewidującego domniemanie 
prawne zwłoki (czyli kwalifikowanego opóź-
nienia jako następstwa oko liczności, za które 
dłużnik odpowiada) w przypadku, gdy dłuż-
nik nie spełnia świadczenia w terminie. A za-
tem to dłużnika i w tym przypadku obciąża 
ciężar wykazania, że opóźnienie jest następ-
stwem okoliczności, za które odpowiedzialno-
ści nie ponosi.

W granicach swobody umów strony mogą za-
strzec skutecznie karę umowną na wypadek 
niewykonania zobowiązania, odstąpienia od 
umowy przez jedną z nich z przyczyn leżących 
po drugiej stronie. Odstąpienie to nic innego jak 
uprawnienie do unicestwienia kontraktu ze 
skutkiem wstecznym (umowa jest traktowana 
tak, jakby nigdy nie była zawarta). Odstąpienie 
od umowy stanowi realizację uprawnień zwią-
zanych z określonymi wypadkami niewykona-
nia lub nienależytego wykonania zobowiązań 
z umów wzajemnych (art. 491–493 k.c.) i sku-
teczne odstąpienie od umowy stanowi w pew-
nym sensie potwierdzenie, że istotnie miał miej-
sce przypadek niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przez drugą stronę. Zastrze-
żenie kary umownej na wypadek odstąpienia 
od umowy można zatem traktować jako formę 
uproszczenia redakcji warunków umowy, która 
pozwala na przyjęcie przez strony, że wypadki 
niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy, które uprawniają stronę do odstąpienia 
od umowy, stanowią jednocześnie podstawę do 
domagania się zapłaty kary umownej.

Ocena skuteczności zastrzeżenia kary 
umownej na wypadek odstąpienia od umowy 
nie może być oderwana od oceny, na czym po-
legało niewykonanie lub nienależyte wykona-
nie zobowiązania. Zawsze trzeba też brać pod 
uwagę przyczynę odstąpienia i jej ustawowe 
uwarunkowania. Tytułem przykładu można tu 
wskazać na art. 636 § 1 k.c., zgodnie z którym, 
jeżeli przyjmujący zamówienie wykonuje dzie-
ło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 
zamawiający może wezwać go do zmiany spo-
sobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upły-
wie wyznaczonego terminu zamawiający 
może od umowy odstąpić albo powierzyć 

zastrzeżenie 
kary

zakres 
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poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej 
osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmu-
jącego zamówienie. Oczywiście na gruncie od-
stąpienia powstaje też problem traktowania 
umowy jako nieistniejącej i skuteczności za-
strzeżenia w takim wypadku kary umownej. 
Powszechnie przyjmuje się jednak, że inaczej 
niż w większości stosunków umownych odstą-
pienie przy umowie o dzieło wywiera skutki na 
przyszłość. Jest to zresztą jedyne możliwe 
praktyczne ujęcie tego problemu. Trudno bo-
wiem wyobrazić sobie sytuację, w której prace 
nad dziełem są już bardzo zaawansowane i na-
gle dochodzi do konieczności zwrotu wszyst-
kiego tego co strony sobie uprzednio świad-
czyły. W praktyce byłoby to niewykonalne 
i w dodatku stawiałoby to zamawiającego 
w wyjątkowo niekorzystnej pod względem 
odpowiedzialności kontraktowej sytuacji.

PRZYKŁAD

Antoni W. zawarł ze wspólnikami spółki 
cywilnej „Uxor s.c.” umowę o dzieło po-
legającą na przygotowaniu terenu inwe-
stycyjnego pod budowę magazynu fir-
my. Strony ustaliły termin zakończenia 
robót na 15 października 2013 r. Do 
15 listopada 2013 r. jednak prace nadal 
trwały, co pociągnęło za sobą decyzję 
zamawiającego o odstąpieniu od umo-
wy w trybie art. 636 § 1 k.c. W takiej sy-
tuacji zastrzeżenie kary umownej na 
wypadek odstąpienia od umowy może 
być oceniane przez pryzmat art. 5 k.c. 
– jako nadużycie prawa podmiotowego.

CO NA TO SĄD?
Można zastrzec skutecznie, na podstawie 
art. 483 k.c., karę umowną na wypadek odstą-
pienia od umowy leasingu, w razie niewykona-
nia lub nienależytego wykonania obowiązków 
przez leasingobiorcę (korzystającego).
Wyrok SN z 20 października 2006 r., sygn. 
akt IV CSK 154/06, OSNC z 2007 r. nr 7–8, 
poz. 117

Wykonanie prawa odstąpienia inwestora od 
umowy o roboty budowlane nie pozbawia go 
roszczenia o zapłatę kary umownej zastrze-
żonej na wypadek przekroczenia terminu od-
dania obiektu.
Wyrok SN z 5 października 2006 r., sygn. 
akt IV CSK 157/06, OSNC z 2007 r. nr 7–8, 
poz. 114

Roszczenie o zapłatę kary umownej za zwłokę 
w terminowym usunięciu wady przedmiotu umo-
wy o roboty budowlane staje się wymagalne 
w pierwszym dniu po upływie terminu do usu-
nięcia wady (art. 120 § 1 w zw. z art. 471 k.c.).
Wyrok SN z 30 sierpnia 2006 r., sygn. akt 
II CSK 90/06, OSNC z 2007 r. nr 6, poz. 92

W razie niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania kara należy się wie-
rzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek 
wysokości, bez względu na wysokość szkody. 
Może się nawet zdarzyć, że wierzyciel w ogóle 
szkody nie poniesie, a i tak kary umownej za-
żąda i będzie miał do tego pełne prawo. W ten 
sposób wierzyciel unika zatem konieczności 
wykazywania zwykłych przesłanek odpowie-
dzialności kontraktowej z art. 471 k.c. (winy, 
szkody i związku przyczynowego między 
działaniem lub zaniechaniem dłużnika a po-
wstaniem szkody). Natomiast żądanie odszko-
dowania przewyższającego wysokość zastrze-
żonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że 
strony inaczej postanowiły. Dlatego również 
na tę kwestię warto jest zwrócić uwagę przy 
podpisywaniu umowy. Najprościej jest okreś-
lić karę umowną stosownym przymiotnikiem 
(kumulatywna, wyłączna, zaliczana itp.), 
względnie zastosować formę opisową. W ten 
sposób dłużnik będzie chroniony na wypadek 
odszkodowawczego procesu w sądzie. Zresztą 
przy wszelkich negocjacjach czy propozycji za-
strzeżenia kary umownej warto jest uregulo-
wać ją jak najbardziej szczegółowo – tak aby 
uniknąć różnych interpretacji na wypadek spo-
ru. Naturalnie pewna doza swobody jest nie do 
uniknięcia, a nawet pożądana, niemniej jed-
nak zasada jest taka, że szczegółowa regla-
mentacja restrykcyjnych postanowień umow-
nych jest korzystna dla dłużnika. Dlatego jeśli 
jesteśmy wierzycielami i kara umowna będzie 
zastrzegana na naszą korzyść, powinniśmy dą-
żyć do maksymalnie szerokiego ujęcia kary.

Rodzaje kar umownych:
■ wyłączna – uniemożliwia dochodzenie od-

szkodowania; ten rodzaj kary przewiduje 
Kodeks cywilny i znajdzie ona zastosowa-
nie, jeśli nie wprowadzono w umowie in-
nego zapisu,

■ kumulatywna – umożliwia dochodzenie 
odszkodowania; wprowadzając ten rodzaj 
kary, strony przewidują, że kontrahent za-
płaci karę umowną w określonej wysoko-
ści, a dodatkowo poniesie pełną odpowie-
dzialność odszkodowawczą; jak widać jest 
to zapis bardzo korzystny dla wierzyciela,

■ alternatywna – przewiduje, że wiezycielo-
wi przysługuje wybór – albo zażąda kary 

odpowiedzialność 
kontraktowa

kara
kumulatywna
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umownej, albo będzie się ubiegał o od-
szkodowanie na zwykłych zasadach; 
jeśli okaże się, że wierzyciel poniósł 
większą szkodę niż kara, to będzie 
mógł zażądać odszkodowania,

■ zaliczalna – strony umawiają się, że 
niezależnie od kary umownej można 
dochodzić odszkodowania w pełnej 
wysokości, które jednak jest pomniej-
szone o kwotę kary umownej.

■ ZAPAMIĘTAJ
Karę umowną można zastrzec tylko 
w odniesieniu do zobowiązania niepie-
niężnego. Niedopuszczalne jest więc 
żądanie kar umownych za nietermino-
wą płatność – sankcją są bowiem w tym 
wypadku odsetki za opóźnienie.

Miarkowanie 
i przedawnienie roszczeń 
z kary umownej

Artykuł 484 § 2 k.c. pozwala na miar-
kowanie kary umownej. Jest to możli-
wość niezwykle istotna z punktu wi-
dzenia praktyki – można bowiem na 
zasadzie słuszności wywalczyć zmniej-
szenie kary umownej. W tym celu ko-
nieczne jest złożenie i opłacenie (5% od 
wartości przedmiotu sporu w granicach 
od 30 do 100 000 zł) pozwu w sądzie wła-
ściwym wedle miejsca zamieszkania (sie-
dziby) pozwanego, choć naturalnie naj-
częściej roszczenie o zmniejszenie kary 
umownej będzie występowało akcesoryj-
nie – jako dodatek do innych roszczeń 
gwarantujących pełne rozliczenie między 
stronami. Można też podnieść odpowied-
ni zarzut w procesie o zapłatę kary umow-
nej. Zgodnie z art. 484 § 2 k.c. – jeżeli zo-
bowiązanie zostało w znacznej części 
wykonane, dłużnik może żądać zmniej-
szenia kary umownej; to samo dotyczy 
wypadku, gdy jest ona rażąco wygórowa-
na. Możliwość miarkowania wysokości 
kary umownej na podstawie art. 484 § 2 
k.c. nie jest wyłączona w stosunkach mię-
dzy podmiotami gospodarczymi, w ra-
mach prowadzonej przez nie działalności. 
Wykonanie w uzgodnionym przez strony 
terminie większości robót może uzasad-
niać obniżenie kary, której wysokość zo-
stała ustalona w odniesieniu do wartości 
całych robót. Z kolei ocena, czy kara jest 
w konkretnych okolicznościach rażąco 
wygórowana, może uwzględniać wiele 

okoliczności, w tym także relację między 
wysokością kary umownej i wartością ro-
bót ustaloną w umowie, w której kara 
umowna została zastrzeżona. Możli-
wość dochodzenia kary umownej nie jest 
wprawdzie uzależniona od wystąpienia 
szkody związanej z nienależytym wyko-
naniem zobowiązania, jednakże ocena 
zaistniałej z tego powodu szkody może 
mieć wpływ na ograniczenie wysokości 
dochodzonej kary umownej (por. wyrok 
SN z 19 kwietnia 2006 r., sygn. akt V CSK 
34/06, niepublikowany). Mamy tu za-
tem do czynienia z dwiema rozłącznymi 
przesłankami miarkowania kary, których 
strony nie mogą wyłączyć w umowie:
■ po pierwsze, kara może być miarko-

wana, jeżeli zobowiązanie zostało 
w znacz nej części wykonane; nie ma 
tu znaczenia czas wykonania zobo-
wiązania – może to być okres przed 
wymagalnością kary, a nawet później, 
byleby do znacznego wykonania zobo-
wiązania doszło przed wytoczeniem 
powództwa o zapłatę; może się też jed-
nak zdarzyć, że samo wykonanie to 
zbyt mało – będzie tak w szczególno-
ści, gdy wykonanie utraciło dla wierzy-
ciela wszelkie znaczenie (np. zamówił 
dostawę u innego dostawcy),

■ po drugie, kara może być miarkowana, 
gdy jest rażąco wygórowana; przy oce-
nie wygórowania należy brać pod uwa-
gę wszelkie okoliczności konkretnego 
wypadku – najprościej jest posłużyć się 
procentową zależnością między wyso-
kością kary a wysokością należności 
głównej; kara umowna – jako rażąco 
wygórowana powinna ulec zmniejsze-
niu w stopniu dostosowanym do tej dys-
proporcji. W przeciwnym razie kara 
umowna – tracąc charakter surogatu od-
szkodowania (art. 483 § 1 k.c.) – prowa-
dziłaby do nieuzasadnionego wzbo-
gacania wierzyciela; jak wskazał Sąd 
Najwyższy w wyroku z 20 maja 1980 r. 
(sygn. akt I CR 229/80, OSNC z 1980 r. 
nr 12, poz. 243): (...) o tym, czy w danym 
wypadku można mówić o karze umownej 
rażąco wygórowanej, nie może sama 
przez się decydować jej wysokość przyjęta 
procentowo w określonym akcie praw-
nym, lecz przede wszystkim stosunek, 
w jakim do siebie pozostają dochodzona 
kara umowna i spełnione z opóźnieniem 
świadczenie dłużnika. W sytuacji gdy 
kara umowna równa się bądź zbliżona 
jest do wysokości wykonanego z opóźnie-

zmniejszenie 
kary



Odsetki i kary umowne w praktyce

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  13  (827)14 www.pgp.infor.pl

niem zobowiązania, w związku z którym ją 
zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wy-
górowaną w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. (...).
Brak szkody lub jej nieznaczna wysokość 

może tworzyć odpowiednie kryterium redu-
kowania kary umownej (wyrok SN z 12 maja 
2006 r., sygn. akt V CSK 55/06, niepubliko-
wany).

Jeżeli doszło do przyczynienia się wierzy-
ciela, to dłużnik nie może w zasadzie doma-
gać się miarkowania kary tylko odpowiednie-
go obniżenia należnego świadczenia na mocy 
art. 362 k.c. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli 
poszkodowany przyczynił się do powstania 
lub zwiększenia szkody, obowiązek jej napra-
wienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu 
stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do 
stopnia winy obu stron.

Warto podkreślić, że roszczenie o zapłatę kary 
umownej przedawnia się w tych terminach, 
w których przedawniają się roszczenia odszko-
dowawcze wynikające z danego stosunku praw-
nego. Jeśli zatem mamy do czynienia z 3-letnim 
przedawnieniem roszczenia związanego z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej (art. 118 
k.c.), to również kara umowna przedawni się 
w tym terminie. Można też wskazać na ciekawy 
wypadek, z którym mamy do czynienia na grun-
cie art. 646 k.c. Zgodnie z tym przepisem rosz-
czenia wynikające z umowy o dzieło przedaw-
niają się z upływem 2 lat od dnia oddania dzieła, 
a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, 
w którym zgodnie z treścią umowy miało być 
oddane. Nie dotyczy to jednak kary umownej. 
Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 20 paź-
dziernika 2006 r. (sygn. akt IV CSK 178/06, 
OSNC z 2007 r. nr 7–8, poz. 118): (...) roszczenie 
o zapłatę kary umownej zastrzeżonej na wypadek 
wypowiedzenia umowy o dzieło zawartej na czas 
oznaczony nie jest roszczeniem wynikającym 
z umowy o dzieło w rozumieniu art. 646 k.c. (...). 
W tej sytuacji dojdzie zatem do przedawnienia 
na zasadach ogólnych. Jeśli roszczenie jest rosz-
czeniem związanym z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, będzie to zatem termin 3-letni.

Kara umowna 
w stosunkach pracy

Kończąc omawianie cywilnych aspektów 
kary umownej, warto wskazać jeszcze na 
szczególne sytuacje z zakresu prawa pracy. 
Otóż przyjmuje się, że kara umowna również 
tam może znajdować zastosowanie (np. przy 
przedwstępnej umowie o pracę). Znaczne 
kontrowersje wzbudzała jednak kara umowna 
zastrzegana w umowach o zakazie konkuren-

cji. Jak stanowi art. 1011 § 1 k.p. w za kresie 
określonym w odrębnej umowie, pracownik 
nie może prowadzić działalności konkuren-
cyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć 
pracy w ramach stosunku pracy lub na innej 
podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego 
taką działalność (zakaz konkurencji). Firma, 
która poniosła szkodę wskutek naruszenia 
przez pracownika zakazu przewidzianego 
w umowie, może dochodzić wyrównania tej 
szkody na zasadach określonych w rozdzia-
le I w dziale piątym Kodeksu pracy – czyli na 
ogólnych zasadach odpowiedzialności pra-
cowników za szkodę wyrzą dzoną pracodaw-
cy. Wskazaną regulację sto sujemy odpowied-
nio, gdy pracodawca i pracownik mający 
dostęp do szczególnie ważnych informacji, 
których ujawnienie mogłoby narazić praco-
dawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie 
konkurencji po ustaniu stosunku pracy. 
W umowie określa się także okres obowiązy-
wania zakazu oraz wysokość odszkodowania 
należnego od pracodawcy. Jak do tej pory 
wszystko jest jasne – problemem była tylko 
możliwość zastrzeżenia kary umownej. Osta-
tecznie jednak po długich rozbieżnościach 
Sąd Najwyższy w wyroku z 10 października 
2003 r. (sygn. akt I PK 528/02, OSNP z 2004 r. 
nr 19, poz. 336) przyjął, że: (...) w umowie 
o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pra-
cy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej 
na rzecz byłego pra codawcy w razie niewykona-
nia lub nienależytego wykonania przez byłego 
pracownika obowiązku powstrzymywania się 
od działalności konkurencyjnej (art. 483 k.c. 
w związku z art. 300 k.p.). Obecnie zatem pra-
codawca może się dodatkowo zabezpieczyć 
przez zastrzeżenie kary umownej. Do zapłaty 
kary należy stosować art. 484 § 1 k.c., a więc 
pracodawca ma wykazać jedynie fakt niewy-
konania lub nienależytego wykonania zobo-
wiązania, a nie wysokość szkody – sąd zasądzi 
więc całą karę umowną. Dla pracodawcy jest 
to zatem komfortowa sytuacja – uzyska wyrok 
na podstawie umowy i bez konieczności do-
starczania dodatkowych dowodów.

KRZYSZTOF GRODZICKI 

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 483 k.c.
§ 1. Można zastrzec w umowie, że na-
prawienie szkody wynikłej z niewyko-
nania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania niepieniężnego nastąpi

niewykonanie 
zobowiązania

przedawnienie 
roszczenia
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przez zapłatę określonej sumy (kara 
umowna).
§ 2. Dłużnik nie może bez zgody wie-
rzyciela zwolnić się z zobowiązania 
przez zapłatę kary umownej.
Art. 484. k.c.
§ 1. W razie niewykonania lub niena-
leżytego wykonania zobowiązania kara 
umowna należy się wierzycielowi w za-
strzeżonej na ten wypadek wysokości 

bez względu na wysokość poniesionej 
szkody. Żądanie odszkodowania prze-
noszącego wysokość zastrzeżonej kary 
nie jest dopuszczalne, chyba że strony 
inaczej postanowiły.
§ 2. Jeżeli zobowiązanie zostało 
w znacznej części wykonane, dłużnik 
może żądać zmniejszenia kary umow-
nej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara 
umowna jest rażąco wygórowana.

Kara umowna zapłacona 
z tytułu nieodebrania 
zamówionego towaru
nie jest kosztem 
Podatnik nie może zaliczyć do kosztów 
kary umownej zapłaconej z tytułu nie-
odebrania zamówionego towaru, w przy-
padku gdy nabył taki sam towar po niż-
szej cenie od innego dostawcy. Takie sta-
nowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej 
w Łodzi w interpretacji, której fragment 
przedstawiamy.

(...) W myśl art. 23 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f. nie 
uważa się za koszty uzyskania przychodów kar 
umownych i odszkodowań z tytułu wad dostar-
czonych towarów, wykonanych robót i usług 
oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od 
wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo 
wykonanych robót i usług. (...)

Niemniej wskazać należy, iż samo negatywne 
wyliczenie kosztów, które zostało uregulowane 
w art. 23 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy, nie przesądza 
jeszcze o tym, że wydatek niewskazany w tym 
przepisie (np. kara umowna z tytułu odstąpienia 
od umowy) staje się automatycznie kosztem uzy-
skania przychodów. Do uznania bowiem wydat-
ku za koszt uzyskania przychodów niezbędne jest 
wykazanie, że określony wydatek został poniesio-
ny w celu osiągnięcia przychodów lub zachowa-
nia albo zabezpieczenia źródła przychodów, 
a więc winien być spełniony również ogólny waru-
nek określony w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (...).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, 
że działalność podmiotu gospodarczego powinna 
cechować dbałość przy podejmowaniu decyzji 
i zachowanie należytej staranności, tak w proce-

sie decyzyjnym, jak i wykonawczym. Ryzyko pro-
wadzonej działalności gospodarczej ponosi podat-
nik i nie ma możliwości przenoszenia tego ryzyka 
na budżet państwa w postaci zmniejszenia pod-
stawy opodatkowania podatkiem dochodowym, 
poprzez zaliczenie w koszty poniesionych wydat-
ków. Wyjątkiem mogą być jedynie nieprzewidy-
walne sytuacje, których uniknięcie było niemożli-
we, pomimo podjęcia przez podatnika wszelkich 
koniecznych działań w celu zapobieżenia im. Pod-
pisując umowy, Wnioskodawca nie posiadał wie-
dzy, jak będzie się zachowywał rynek i jakie będą 
ceny surowca i ceny wyrobów gotowych, jednak 
nie może to stanowić uzasadnienia dla zaliczenia 
powstałych w związku z tym wydatków do kosz-
tów uzyskania przychodów.

(...) Jak wskazano powyżej, w niniejszej sy-
tuacji zapłaty kary umownej z tytułu niewy-
wiązania się z warunków umowy nie można 
nazwać ani działaniem w celu zachowania źró-
dła przychodów, ani zabezpieczenia bądź za-
chowania źródła przychodów. W związku z za-
płaconą karą za niewywiązanie się z umowy 
Wnioskodawca nie uzyskuje bowiem jakiego-
kolwiek przychodu, kara ta jest konsekwencją 
nieodebrania towaru, zatem nie może być 
związana z przychodem ze sprzedaży, bowiem 
ta nie doszła do skutku. Ponadto świadome za-
niechanie wykonania umowy powoduje, iż za-
płata kary umownej nie przełoży się również na 
zabezpieczenie bądź zachowanie źródła przy-
chodów. Tym samym nie sposób uznać, że wy-
datek powstały w takich okolicznościach speł-
nia przesłankę celowości z art. 22 ust. 1 ustawy 
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o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(...).

Reasumując, mając na uwadze stan faktycz-
ny przedstawiony we wniosku, jak i stan praw-
ny mający w jego zakresie zastosowanie, należy 
stwierdzić, że w opisanej sytuacji wydatek 
związany z zapłatą kary umownej z tytułu nie-
odebrania zakupionego drewna, jako niespeł-
niający przesłanki celowości, o której mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, nie stanowi kosztu uzyska-
nia przychodu prowadzonej działalności gospo-
darczej (...).
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby 
Skarbowej w Łodzi z 12 lipca 2013 r., sygn. 
IPTPB1/415-274/13-2/DS.

OD REDAKCJI:
Kwestia rozliczania w kosztach wydatków 

ponoszonych na kary umowne od lat sprawia 
podatnikom wiele problemów. Organy podat-
kowe w wydawanych interpretacjach podkre-
ślają, że warunkiem zaliczenia kary umownej 
do kosztów jest to, że nie stanowi ona kary, 
o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f., 
i jest związana z osiąganiem przychodów, 
zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła 
przychodów.

Przywołana interpretacja jest niekorzystna 
dla podatników. Budzi ona o tyle zdziwienie, 
że we wcześniejszych latach organy podatko-
we nie odmawiały podatnikom prawa do roz-
liczania w kosztach kar umownych płaconych 
z tytułu odstąpienia od odebrania zamówio-
nego wcześniej towaru, w przypadku gdy 
podatnik znalazł na rynku taki sam towar po 
niższej cenie. Przykładowo, w interpretacji 
indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej 
w Poznaniu z 22 września 2009 r., sygn. 
ILPB3/423-476/09-2/ŁM, czytamy, że:

(...) Ponadto Spółka zaznacza, że koszt na-
bycia słodu od nowego dostawcy, po uwzględ-
nieniu płatności z tytułu kary umownej za ze-
rwanie umowy z pierwotnym kontrahentem, 
pozostaje niższy niż cena zakontraktowana 
pierwotnie. Wobec powyższego zapłaconą karę 
umowną z tytułu niewykonania umowy kon-
traktacji uznać należy za koszt poniesiony 
w celu zachowania oraz zabezpieczenia źródła 
przychodu (...).

Za możliwością rozliczenia w kosztach 
ww. kar umownych przemawia również 
fakt, że w większości przypadków rezygna-
cja z zamówionego wcześniej towaru oraz 
nabycie takiego samego towaru po ce-
nie niższej będą skutkowały osiągnięciem 
przez podatnika wyższego zysku z tytułu 
jego sprzedaży, albo z tytułu wykonania 
usługi, do której go wykorzystano. Efektem 
tego będzie zapłata wyższego podatku do-
chodowego i wyższe wpływy do bud żetu 
państwa.

Trzeba również zaznaczyć, że w wielu 
przypadkach konieczność zapłaty za zamó-
wiony wcześniej towar po cenie znacznie 
wyższej od tej obowiązującej za taki sam to-
war na rynku w momencie odstąpienia od 
odebrania tego towaru mogłaby prowadzić 
do utraty płynności finansowej podatnika. 
W związku z tym odstąpienie w takim przy-
padku od zawartej umowy i zapłata kary 
umownej służą zabezpieczeniu przycho-
dów, co powinno również stanowić prze-
słankę rozliczenia takiej kary umownej 
w kosztach.

KATARZYNA WOJCIECHOWSKA
prawnik, ekspert w zakresie 

podatków dochodowych, 
redaktor „MONITORA księgowego”

Kary umowne w kosztach 
uzyskania przychodu
Kary za opóźnienie

Nie wszystkie kary umowne są wyłączone 
z kosztów uzyskania przychodów. Z kosztów 
wyłączone są tylko te kary, które wynikają 
z wad dostarczonych towarów oraz wykona-
nych robót i usług. Kara za opóźnienie w re-
alizacji usługi może stanowić koszt uzyskania 
przychodu – takie stanowisko zajęła Izba 

Skarbowa w Łodzi. Fragment interpretacji 
prezentujemy poniżej. 

(…) W przedmiotowej sprawie kara umowna 
z tytułu opóźnienia w wykonaniu robót budowla-
nych nie mieści się we wskazanym wyżej przepisie 
art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p. Co do tej kary nale-
ży wskazać, że niewymienienie jej w negatywnym 
katalogu zawartym w art. 16 ust. 1 pkt 22 usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych 

rozliczenie 
w kosztach

wada
towaru
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nie oznacza, że automatycznie można taki 
wydatek uznać za koszt podatkowy. Mię-
dzy poniesionym kosztem a potencjalnym 
przychodem musi bowiem zaistnieć związek 
przyczynowo-skutkowy, albowiem to musi 
być  wydatek poniesiony w celu zachowania 
albo zabezpieczenia źródła przychodów.

A zatem w przypadku konieczności zapła-
cenia kary umownej, o której mowa we wnio-
sku, należy zbadać, czy zostanie spełniona 
ogólna przesłanka wynikająca z art. 15 ust. 1 
ustawy, tj. czy istnieje związek przyczynowo-
-skutkowy poniesionych wydatków z przy-
chodem, czy też wydatki te służyły zachowa-
niu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Jednocześnie należy podkreślić, że nało-
żona kara nie może wynikać z nieracjonal-
nego i pozbawionego należytej staranności 
działania samej Spółki. Niezwykle istotne 
jest, aby obiektywna ocena działań Spółki 
skutkowała możliwością uznania ich za ra-
cjonalne, podjęte przy zachowaniu zasad 
staranności, które to działania muszą ce-
chować przedsiębiorcę prowadzącego dzia-
łalność gospodarczą.

Wobec powyższego, jeżeli Spółka, reali-
zując zawartą umowę, działać będzie przy 
zachowaniu zasad należytej staranności, 
a naliczone kary wynikać będą z okoliczno-
ści, na które Spółka nie będzie miała wpły-
wu, i będą związane z uzyskiwanym przez 
nią przychodem w ramach prowadzonej 
działalności, to będzie je można uznać za 
koszty poniesione w celu zachowania oraz 
zabezpieczenia źródła przychodu.

Zgodnie ze „Słownikiem języka polskie-
go” pod red. M. Szymczaka, Warszawa 
1996, przez pojęcie „zachować” („zacho-
wywać”) należy rozumieć „dochować coś 
w stanie nie zmienionym, nie naruszonym, 
utrzymać”. Natomiast „zabezpieczyć” („za-
bezpieczać”) oznacza „uczynić bezpiecz-
nym – nie zagrożonym; dać ochronę, 
ochronić”.

Można zatem przyjąć, że koszty ponie-
sione na zachowanie źródła przychodu to 
takie koszty, które poniesione zostały, aby 
przychody z danego źródła przychodów 
w dalszym ciągu występowały w nienaru-
szonym stanie oraz aby takie źródło w ogó-
le dalej istniało. Natomiast jako zabezpie-
czenie źródła przychodów powinno się 
przyjmować koszty poniesione na ochronę 
istniejącego źródła przychodów w taki spo-
sób, aby to źródło funkcjonowało w bez-
pieczny sposób. Istotą tego rodzaju kosztów 
jest ich obligatoryjne poniesienie w celu 
niedopuszczenia do utraty źródła przycho-

du w przyszłości. Argumentacja Spółki 
w zakresie kwalifikacji przedmiotowych 
wydatków odpowiada przytoczonej defi-
nicji art. 15 ust. 1 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie należy podkreślić, że cię-
żar zarówno co do prawidłowego udoku-
mentowania wydatku, jak i wykazania 
związku przyczynowo-skutkowego mię-
dzy poniesionym wydatkiem a uzyska-
niem przychodu spoczywa na podatniku. 
Podatnik musi wykazać, iż jego działania 
można uznać za racjonalne, podjęte przy 
zachowaniu zasad staranności. Inaczej 
mówiąc, Spółka musi wykazać, że zapłata 
kar umownych nie wynika z zaniedbań 
i braku staranności w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej (…).
Interpretacja indywidualna Dyrekto-
ra Izby Skarbowej w Łodzi z 31 maja 
2012 r., sygn. IPTPB3/423-158/12-2/ 
/PM

OD REDAKCJI
Obowiązek zapłaty kar umownych jest 

ściśle związany z ryzykiem prowadzenia 
działalności gospodarczej, bez podjęcia 
którego jedyną decyzją byłoby w ogóle 
nieprzystępowanie do realizacji umowy, 
a więc i brak przychodów. Istnieje zatem 
ścisły związek przyczynowo-skutkowy 
między zapłatą kary a osiągnięciem 
przychodu.

Kary umowne z innego tytułu niż 
wady dostarczonych towarów, wykona-
nych robót i usług oraz zwłoka w dostar-
czaniu towaru wolnego od wad albo 
zwłoka w usunięciu wad towarów albo 
wykonanych robót i usług mogą stano-
wić koszty uzyskania przychodów, pod 
warunkiem istnienia związku przyczy-
nowego między karą a możliwością uzy-
skania przychodu.

Takie stanowisko potwierdzają także: in-
terpretacja indywidualna Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie z 3 stycznia 
2012 r., sygn. IPPB3/423-938/11-2/GJ, 
i interpretacja indywidualna Dyrektora 
Izby Skarbowej w Łodzi z 29 lutego 
2012 r., sygn. IPTPB3/423-307/11-2/GG.

Kara umowna 
za odstąpienie 
od umowy leasingu

Kara umowna z tytułu odstąpienia od 
umowy leasingu może być uznana za 
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koszt uzyskania przychodów – takie stanowi-
sko zajął NSA. Fragment wyroku prezentuje-
my poniżej. 

(…) W piśmiennictwie prawniczym, podob-
nie jak w orzecznictwie sądowym wyrażany 
jest pogląd, że podatnik, płacąc karę umowną 
lub odszkodowanie, nie działa w celu uzyska-
nia przychodów. Jego celem jest wykonanie 
istniejącego zobowiązania, a konsekwencją 
zmniejszenie dochodu (por. B. Gruszczyński, 
„Cel osiągnięcia przychodów”, Glosa 2003, 
nr 2, str. 14; wyroki NSA z: 12 marca 1999 r., 
sygn. akt I SA/Po 1362/98, niepubl., 
z 29 września 1999 r., sygn. akt I Sa/Wr 
1660/97, niepubl.). Poglądów tych co do za-
sady podzielić nie można. Po pierwsze, 
w większości wyrażane one były w innym sta-
nie prawnym, tj. przed nowelizacją art. 15 
ust. 1 u.p.d.o.p., która weszła w życie od 
1 stycznia 2007 r. Po drugie, w określonych 
sytuacjach faktycznych kara umowna lub od-
szkodowanie może mieć związek z przycho-
dem, nie mówiąc już o związku z zachowaniem 
albo zabezpieczeniem źródła przychodów 
(por. J. Pustoł, „Wypłata odszkodowania z ty-
tułu odstąpienia od umowy – koszty uzyska-
nia przychodów”, Prawo i Podatki 2008, nr 6, 
str. 35; J. Sekita, „Odszkodowania i kary 
umowne jako koszty uzyskania przychodów”, 
Prawo i Podatki 2011, nr 9, str. 5 i nast.). 
Po trzecie, nie zawsze wykonanie istniejącego 
zobowiązania przez zapłacenie kary umow-
nej lub odszkodowania będzie wiązało się ze 
zmniejszeniem dochodu. W sprawie niniejszej 
spółka płacąc [...] zł kary umownej „zaosz-
czędziła” z tytułu sumy pozostałych do zapła-
ty rat leasingowych nieużywanego samocho-
du [...]. Innymi słowy, z ekonomicznego 
punktu widzenia zerwanie umowy leasingu 
i zapłacenie kary umownej było korzystne za-
równo dla podatnika (osiągnął dochód więk-
szy niż możliwy do osiągnięcia w razie konty-
nuowania umowy leasingu), jak i dla Skarbu 
Państwa (od wyższego dochodu podatnik za-
płaci wyższy podatek). Po czwarte, przyjęcie 
poglądu, że kara umowna lub odszkodowanie 
ze swej istoty nie mogą być uznane za koszt 
uzyskania przychodów, czyniłoby regulację 
zawartą w art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p. 
zbędną, bowiem skoro określony zbiór nie jest 
kosztem podatkowym na podstawie art. 15 
ust. 1, to nieracjonalne jest uznawanie po-
szczególnych elementów tego zbioru za koszt 
i wyłączanie go z tego zbioru na podstawie in-
nego przepisu – art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p. 
Należy przypomnieć, że przepis art. 16 ust. 1 
ab initio odwołuje się wyłącznie do kosztów 
uzyskania przychodów.

Reasumując powyższe rozważania, należy 
przyjąć, że w określonym stanie faktycznym, 
spełniającym przesłanki określone w art. 15 
ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p., 
kara umowna może być uznana za koszt uzy-
skania przychodów.

W sprawie niniejszej kara umowna z tytułu 
odstąpienia od umowy leasingu te przesłanki 
spełnia (…).
Wyrok NSA z 17 stycznia 2012 r., sygn. akt 
II FSK 1365/10

OD REDAKCJI
NSA właściwie uznał, że oceniając dany 

wydatek pod kątem kosztu podatkowego, 
należy uwzględniać również logiczny ciąg 
zdarzeń wywołujących określone działania 
podatnika. W sprawie, której dotyczył wy-
rok, organ podatkowy powinien ocenić:
■ przyczyny zawarcia umowy leasingu,
■ zmiany uwarunkowań gospodarczych,
■ przyczyny odstąpienia od umowy, skutku-

jące zapłatą kary umownej.
Organ podatkowy powinien też ocenić 

konsekwencje finansowe decyzji o odstąpie-
niu od umowy leasingu i ich wpływ na osiąg-
nięcie przychodów lub zachowanie albo za-
bezpieczenie źródeł przychodów. Warto 
jednak zauważyć, że w orzecznictwie NSA 
można natrafić także na odmienne stano-
wiska.

Kara umowna za odstąpienie 
od umowy najmu

 Kary umowne i odszkodowania będące 
następstwem niewykonania umowy bądź 
odstąpienia od niej nie stanowią kosztów 
uzyskania przychodu właśnie ze względu na 
brak przesłanki działania w celu osiągnięcia 
przychodu (zabezpieczenia lub zachowania 
jego źródeł), określonej w art. 15 ust. 1 
u.p.d.o.p. – takie stanowisko zajął NSA. 
Fragment wyroku prezentujemy poniżej.

(...) nie można racjonalnie powiązać wy-
datków poniesionych na wypłatę odszkodowa-
nia z tytułu wcześniejszego rozwiązania umo-
wy najmu z przychodami, jakie Spółka 
zamierza osiągnąć w przyszłości, bądź z za-
chowaniem lub zabezpieczeniem przychodów. 
Nawet w przypadku gdy odstąpienie od umo-
wy miało na celu zapobieżenie wystąpieniu 
straty lub jej ograniczenie, taki związek nie 
zachodzi i dlatego wypłacone z tego tytułu od-
szkodowanie czy też kara umowna nie stano-
wią kosztów uzyskania przychodów w rozu-
mieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Z analizy treści 

przyczyny 
zawarcia 
umowy



1–7 kwietnia 2014

Odsetki i kary umowne w praktyce

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  13  (827) 19

tego przepisu wynika, że nie obejmuje on swo-
ją dyspozycją działań „negatywnych” zmie-
rzających do ograniczenia straty, lecz wyłącz-
nie działania o charakterze pozytywnym 
zmierzające do uzyskania przychodu ewentu-
alnie do zachowania lub zabezpieczenia jego 
źródeł. Należy podkreślić, że w orzecznictwie 
sądów administracyjnych utrwalony jest po-
gląd, iż kary umowne i odszkodowania będące 
następstwem niewykonania umowy bądź od-
stąpienia od niej nie stanowią kosztów uzy-
skania przychodu właśnie ze względu na brak 
przesłanki działania w celu osiągnięcia przy-
chodu (zabezpieczenia lub zachowania jego 
źródeł), określonej w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. 
(por. np. wyroki NSA: z  13 grudnia 1996 r., 
I SA/Łd 2683/95; z  30 listopada 2006 r., 
II FSK 1388/05; publ.: http://cbois.nsa.gv.pl). 
Podobne stanowisko prezentowane jest rów-
nież w piśmiennictwie (por.: L. Błystak, 
B. Dauter, E. Madej, A. Mudrecki, M. Nie-
zgódka-Medek, R. Pęk, J. Zubrzycki, „Poda-
tek dochodowy od osób prawnych. Komen-
tarz 2006”. Oficyna wydawnicza Unimex, 
str. 488 i nast.). Podkreśla się przy tym, że 
w obrocie gospodarczym występują przypad-
ki, w których strona zmuszona jest odstąpić 
od umowy, aby zapobiec stracie mogącej wy-
niknąć z jej wykonania, ale jest to ryzyko 
związane z podejmowanymi przedsięwzię-
ciami gospodarczymi i ryzyka tego nie można 
przenosić, przy użyciu przepisów podatko-
wych, na Skarb Państwa (…).
Wyrok NSA w Warszawie z 20 lipca 2011 r., 
sygn. akt FSK 460/10

OD REDAKCJI
W stanie faktycznym, którego dotyczyło 

orzeczenie, spółka dokonała zmiany strate-
gii prowadzonej działalności gospodarczej 
przez ograniczanie (eliminowanie), jako ge-
nerującej straty, działalności detalicznej. 
Zrezygnowała zatem z prowadzenia sklepu 
i musiała odstąpić od umowy najmu, pono-
sząc w związku z tym karę umowną. Działa-
nie spółki miało na celu zaprzestanie nieren-
townej, przynoszącej straty działalności. 
Pomimo to NSA nie dopatrzył się, aby wyda-
tek na karę umowną miał związek z prowa-
dzoną działalnością i mógł być uznany za 
koszt podatkowy. Stanowisko NSA zajęte 
w przytoczonym wyroku jest skrajnie nieko-
rzystne dla podatników.

Nie można się z nim zgodzić. Bez wątpie-
nia odstąpienie od niekorzystnej dla podat-
nika umowy ma na celu zachowanie źródła 
przychodów. Dlatego zapłata kary umownej 
powinna być w tym przypadku uznana za 

koszt podatkowy. Takie stanowisko zajmuje 
też NSA w wyrokach wydanych ostatnio. 
Niestety, niejednolite stanowisko sądów ad-
ministracyjnych oznacza, że nadal zaliczenie 
kar umownych z tytułu odstąpienia od umo-
wy do kosztów jest związane z ryzykiem po-
datkowym. Dlatego, rozważając zaliczenie 
tego rodzaju kary do kosztów, warto wystą-
pić o interpretację podatkową w tej sprawie.

Kara za umyślne 
naruszenie warunków 
umowy z kontrahentem

Wydatki wynikające z umyślnego działa-
nia, którego skutkiem jest niedotrzymanie 
warunków wynikających z umowy zawartej 
z kontrahentami, nie są kosztem – takie sta-
nowisko zajęła Izba Skarbowa w Katowi-
cach. Fragment interpretacji w tej sprawie 
prezentujemy poniżej. 

(…) Na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 
pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych nie uważa się za koszty uzy-
skania przychodów kar umownych i odszko-
dowań z tytułu wad dostarczonych towarów, 
wykonanych robót i usług oraz zwłoki w do-
starczeniu towaru wolnego od wad albo zwło-
ki w usunięciu wad towarów albo wykonanych 
robót i usług.

Jest to katalog zamknięty. Wymienione 
w treści przepisu kary umowne i odszkodo-
wania wiążą się z nienależytym wykonaniem 
zobowiązań. Celem tego przepisu jest zatem 
uniemożliwienie pomniejszenia podstawy 
opodatkowania o koszty poniesione w związ-
ku z nienależytym wykonaniem zobowią-
zania.

Ustawa o podatku dochodowym od osób 
prawnych nie definiuje pojęcia kary umownej. 
Kara umowna jest instytucją prawa cywilne-
go. Przepisy prawne dotyczące kary umownej 
zawarte są w ustawie z  23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm., 
dalej k.c. ) – w art. od 483 do 485. Zgodnie 
z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, 
że naprawienie szkody wynikłej z niewykona-
nia lub nienależytego wykonania zobowiąza-
nia niepieniężnego nastąpi przez zapłatę okre-
ślonej sumy (kara umowna). Kara umowna 
stanowi zatem zabezpieczenie prawidłowej 
realizacji umowy. Z przedstawionego stanu 
faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest 
podmiotem dokonującym m.in. sprzedaży 
fabrycznie nowych samochodów. Wyżej wy-
mieniona działalność prowadzona jest na 
podstawie umowy dealerskiej, podpisanej 

działalność 
detaliczna

niedotrzymanie 
warunków
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z Ge ne ralnym Importerem ww. samochodów. 
W latach 2009 oraz 2010 Spółka dokonała 
transakcji sprzedaży samochodów, które na-
stępnie zostały zakwestionowane przez Gene-
ralnego Importera i uznane jako dokonane 
„z umyślnym naruszeniem zakresu sprzedaży 
w celu dalszej odsprzedaży”, co jest niezgodne 
z zapisami umowy dealerskiej. W styczniu 
2011 r. Generalny Importer wezwał Spółkę do 
zapłaty kary umownej.

Kara umowna opisana w stanie faktycznym 
nie mieści się w katalogu kar zawartym 
w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych. Należy jednak 
wskazać, że niewymienienie jej w negatyw-
nym katalogu zawartym w art. 16 ust. 1 
pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych nie oznacza, że automatycznie 
można wydatek z tego tytułu uznać za koszt 
podatkowy. Jak już wskazano w niniejszej in-
terpretacji, warunkiem koniecznym jest, aby 
między poniesionym kosztem a potencjalnym 
przychodem zaistniał związek przyczynowo-
-skutkowy; musi być to wydatek poniesiony 
w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła 
przychodów. Jednocześnie należy podkreślić, 
że nałożona kara nie może wynikać z nieracjo-
nalnego i pozbawionego należytej staranności 
działania samej Spółki. Niezwykle istotne jest, 
aby obiektywna ocena działań Spółki skutko-
wała możliwością uznania ich za racjonalne, 
podjęte przy zachowaniu zasad staranności, 
które to działania muszą cechować przedsię-
biorcę prowadzącego działalność gospodar-
czą. A zatem kosztami uzyskania przychodu 
mogą być kary, które są wynikiem okoliczno-
ści, na które racjonalnie działający podmiot 
nie miał wpływu, niezależne od podatnika.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we 
wniosku stanu faktycznego, należy stwierdzić, 
że w przedmiotowej sprawie kara umowna zo-
stała przez Spółkę zapłacona w związku ze 
świadomym naruszeniem przez nią warun-
ków umowy. W opinii tut. organu kara taka 
nie może stanowić kosztu uzyskania przycho-
du, nie mogą bowiem stanowić kosztów wy-
datki, które wynikają z umyślnego działania 
skutkującego niedotrzymaniem warunków 
wynikających z zawartej z kontrahentami 
umowy (…).
Interpretacja indywidualna Dyrektora 
Izby Skarbowej w Katowicach z 6 lutego 
2012 r., sygn. IBPBI/2/423-1336/11/MS

OD REDAKCJI
Organ podatkowy zajął stanowisko, że 

umyślne działanie podatnika narażającego 
się na karę umowną prowadzi do wyłączenia 

tej kary z kosztów uzyskania przychodów. 
Jest tak, nawet jeśli jego działanie miało na 
celu uzyskania przychodów. Organ podatko-
wy uznał, że kosztami uzyskania przychodu 
mogą być kary, które są wynikiem okoliczno-
ści, na które racjonalnie działający podmiot 
nie miał wpływu (niezależne od podatnika).

Uzasadnienie stanowiska organu podatko-
wego jest kontrowersyjne. Sądy administra-
cyjne pozwalają przecież na zaliczenie do 
kosztów kar umownych związanych z odstę-
powaniem od umów. Jest to uznawane za ra-
cjonalne działanie mające na celu uniknięcie 
straty. W przypadku, którego dotyczyła inter-
pretacja, świadome narażenie się na karę 
umowną nastąpiło w celu uzyskania więk-
szych przychodów. Nie jest zatem pewne, jak 
do tej sprawy ustosunkowałby się sąd admini-
stracyjny.

Kara wynikająca 
z ugody sądowej

Jeżeli w wyniku ugody sądowej przedsię-
biorca zapłaci karę kontrahentowi, to taka 
kara nie będzie uznana za koszt podatkowy, 
jeśli jej zapłata nie miała związku z przycho-
dami podatnika – takie stanowisko zajęła 
Izba Skarbowa w Warszawie. Prezentujemy 
fragment tej interpretacji. 6 lutego 2012 r. 
został złożony ww. wniosek o udzielenie pi-
semnej interpretacji przepisów prawa podat-
kowego dotyczącej podatku dochodowego 
od osób prawnych w zakresie niezaliczenia 
do kosztów uzyskania przychodów zapłaco-
nej kary wynikającej z ugody sądowej.

(...) Spółdzielnia zawarła w 1997 roku z fir-
mą „X” umowę na doprowadzenie telewizji ka-
blowej do lokali mieszkalnych. Umowa została 
rozwiązana przez Spółdzielnię (decyzją Wal-
nego Zgromadzenia) po upływie okresu wypo-
wiedzenia – 31 grudnia 2001 r. W umowie był 
zapis, że jeżeli Spółdzielnia wypowie umowę, 
zwraca poniesione nakłady firmie „X”. Spra-
wa trafiła do Sądu, ponieważ Spółdzielnia po-
niesionych nakładów zwrócić nie chciała.

(...) Wnioskodawca (spółdzielnia – przyp. 
red.) zerwał umowę zawartą z firmą „X”, cze-
go konsekwencją był zwrot poniesionych przez 
firmę nakładów. Spółdzielnia odmówiła zwro-
tu poniesionych nakładów i sprawa została 
rozstrzygnięta przez sąd. Zawarto ugodę, na 
mocy której Spółdzielnia miała zapłacić fir-
mie „X” określoną w ugodzie kwotę. Zapłaco-
na kwota została zaliczona do kosztów nie-
stanowiących kosztów uzyskania przychodu 
pozostałej działalności gospodarczej.

umyślne 
działanie

ugoda 
sądowa
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W związku z powyższym należy uznać 
stanowisko Spółdzielni za prawidłowe, 
ponieważ nie zachodzi żaden związek 
między przychodem podatkowym (firma 
„X” nie doprowadziła w efekcie instalacji 
telewizji kablowej do Spółdzielni) a wy-
datkami na zapłatę sądowej ugody, a za-
tem wydatki te nie stanowią podatkowych 
kosztów uzyskania przychodów (…).
Interpretacja indywidualna Dyrek-
tora Izby Skarbowej w Warszawie 
z 25 kwietnia 2012 r., sygn. IPPB3/ 
/423-63/12-4/MC

OD REDAKCJI
Należy zauważyć, że zawarcie ugody 

sądowej może chronić przedsiębiorcę 
przed zapłatą wyższego odszkodowania. 
Może też pozwolić na zachowanie relacji 
gospodarczych z kontrahentem. Wypła-
cenie kwoty na podstawie ugody sądowej 
kontrahentowi w takim przypadku służy 
zmniejszeniu strat (zabezpieczeniu źró-
dła przychodu). Koszty takiej ugody mogą 
być uznane za koszty podatkowe przed-
siębiorcy. Potwierdzają to także organy 
podatkowe (interpretacja Dyrektora Izby 
Skarbowej w Katowicach z 13 sierpnia 
2010 r., nr IBPBI/2/423-638/10/PC, 
i Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 
z 26 stycznia 2010 r., nr ILPB3/423- 
-992/09-5/JG). Korzystne stanowisko 
zajmują także sądy administracyjne, 
np. WSA w Warszawie w wyroku z 3 lipca 
2008 r., sygn. akt III SA/Wa 511/08.

Wyjątek stanowią sytuacje, w których 
ugoda jest wynikiem bezprawnego dzia-
łania przedsiębiorcy. Jest tak m.in. 
w przypadku, w którym celem zapłaty 
kwoty wynikającej z ugody jest zwolnie-
nie spółki z konieczności zapłaty od-
szkodowania za działanie niezgodne 
z prawem. W takim przypadku organy 
podatkowe argumentują, że takie kwoty 
wynikające z ugody stanowią swoistą 
dolegliwość (sankcję) za niezgodne 
z prawem działanie przedsiębiorcy. Dla-
tego ugody takie nie stanowią kosztów 
uzyskania przychodu.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby 
Skarbowej w Katowicach w interpre-
tacji z 24 lutego 2011 r., nr IBPBI2/423- 
-1693/10/CzP.

Podsumowując, podstawą oceny za-
sadności zaliczenia kwoty ustalonej 
w wyniku ugody jest cel tej ugody i oko-
liczności jej towarzyszące, a nie sam fakt 
zawarcia ugody między stronami.

Kara umowna
za bezumowne korzystanie 
z przedmiotu dzierżawy

Kara umowna z tytułu bezumownego 
korzystania z przedmiotu dzierżawy 
może stanowić koszt uzyskania przy-
chodu, jeżeli podatnik w okresie bezu-
mownego korzystania z przedmiotu 
dzierżawy kończył realizację wcześniej 
zawartych kontraktów z użyciem 
przedmiotu dzierżawy – takie stanowi-
sko zajęła Izba Skarbowa w Bydgosz-
czy. Fragment interpretacji przedsta-
wiamy poniżej.

(...) w związku z likwidacją gospo-
darstwa pomocniczego, z którym Wnio-
skodawczyni zawarła umowę dzierżawy 
ośrodka wypoczynkowego, w którym 
prowadzi działalność gospodarczą, zo-
bowiązana była do zwrotu tego ośrod-
ka dotychczasowemu administratorowi. 
Z uwagi na zawarte wcześniej umowy 
z klientami oraz konieczność dokonania 
czynności zdawczo-odbiorczych Wnio-
skodawczyni nie wydała w terminie do-
tychczasowemu administratorowi tego 
ośrodka i w związku z tym zobowiązana 
była do zapłaty kary umownej w wyso-
kości 200-miesięcznego czynszu dzier-
żawy za każdy miesiąc zwłoki. Jedno-
cześnie Wnioskodawczyni prowadziła 
rozmowy z nowym administratorem 
ośrodka wypoczynkowego w celu dalszej 
dzierżawy ośrodka i prowadzenia w nim 
działalności gospodarczej.

Na podstawie tak opisanego stanu 
faktycznego należy stwierdzić, że ponie-
sienie wydatków związanych z zapłatą 
kary umownej z tytułu niewydania 
w terminie przedmiotu dzierżawy miało 
niewątpliwie wpływ na zachowanie 
i zabezpieczenie źródła przychodów 
uzyskiwanych przez Wnioskodawczy-
nię. W okresie bezumownego korzysta-
nia z przedmiotu dzierżawy Wniosko-
dawczyni kończyła realizację wcześniej 
zawartych kontraktów z klientami 
ośrodka i podjęła czynności, które do-
prowadziły do dalszego prowadzenia 
działalności w tym ośrodku.

Uzasadnione jest zatem przyjęcie, że 
Wnioskodawczyni zdecydowała się po-
nieść zwiększony wydatek (200% mie-
sięcznego czynszu) po to, aby w dalszym 
ciągu pozostawać dzierżawcą ośrodka 
wczasowego, mimo zmiany administra-
tora nieruchomości.

zmniejszenie 
strat
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Przy tym przedmiotowa kara nie była karą 
związaną z wadami sprzedawanych towarów, 
wadami wykonywanych robót i usług, karą za 
zwłokę w zamianie towaru wadliwego na nie-
wadliwy ani też karą za zwłokę w usunięciu 
wad wykonywanych robót i usług.

A zatem zapłacona kara umowna z tytułu 
niewydania przedmiotu dzierżawy może zostać 
uznana za koszt uzyskania przychodu prowa-
dzonej przez Wnioskodawczynię działalności 
gospodarczej (…).
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby 
Skarbowej w Bydgoszczy z 27 kwietnia 
2011 r., sygn. ITPB1/415-119/11/WM

OD REDAKCJI
Organ podatkowy potwierdził w swojej in-

terpretacji, że kara stanowi koszt podatko-
wy, jeżeli jej zapłata miała na celu zabez-
pieczenie przyszłych przychodów. Jest to 
słuszne i korzystne dla podatników stanowi-
sko. Z kosztów podatkowych należy bowiem 
wyłączyć jedynie te wydatki, które bądź nie 
mają związku z prowadzoną działalnością, 

bądź przepisy ustaw o podatku dochodo-
wym wprost wyłączają z kosztów podatko-
wych.

SŁAWOMIR BILIŃSKI 
konsultant podatkowy

ZGODNIE Z PRAWEM 

Art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.
Kosztami uzyskania przychodów są 
koszty poniesione w celu osiągnięcia 
przychodów lub zachowania albo 
zabezpieczenia źródła przychodów,  
z wyjątkiem kosztów wymienionych 
w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione 
w walutach obcych przelicza się na zło-
te według kursu średniego ogłaszane-
go przez Narodowy Bank Polski z ostat-
niego dnia roboczego poprzedzającego 
dzień poniesienia kosztu.

W jaki sposób należy 
prawidłowo naliczać odsetki 
w razie opóźnień
Ustawa o terminach zapłaty w transak-
cjach handlowych (dalej: ustawa) okre-
śla zasady pobierania i wysokość odse-
tek od zaległości w płatnościach. Usta-
wa wprowadziła maksymalny termin 
zapłaty w transakcjach między przedsię-
biorcami wynoszący 60 dni od dnia do-
ręczenia faktury dłużnikowi. Zasadniczo 
nie jest możliwe wydłużanie tego termi-
nu. Strony mogą jednak między sobą 
ustalić krótsze terminy płatności. Gdy 
termin płatności nie został ustalony 
przez strony w umowie i nie został wy-
znaczony na fakturze, wierzyciel może 
go wyznaczyć dłużnikowi w pisemnym 
wezwaniu do zapłaty, przy czym termin 
ten nie może być wówczas wcześniejszy 
niż dzień doręczenia dłużnikowi tego 
wezwania.

W przypadkach wyjątkowych i szczególnie 
uzasadnionych możliwe jest wydłużenie 
maksymalnego 60-dniowego terminu płat-

ności, jeżeli zostaną spełnione łącznie nastę-
pujące warunki:
■ zostanie to uzgodnione w umowie między 

przedsiębiorcami (nie można zatem sku-
tecznie dokonać przedłużenia terminu, 
jeżeli znalazłoby to odzwierciedlenie wy-
łącznie w treści faktury VAT czy ra-
chunku),

■ nie będzie to sprzeczne ze społeczno-go-
spodarczym celem umowy,

■ nie będzie to sprzeczne z zasadami współ-
życia społecznego,

■ będzie to obiektywnie uzasadnione.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Stosowanie terminów płatności dłuższych 
niż maksymalne (60 dni) nie może być 
nigdy krzywdzące dla wierzyciela. Narzu-
cenie terminu płatności dłuższego niż 
maksymalny przez podmiot wykorzystu-
jący swoją dominującą pozycję na rynku 
(np. duża sieć handlowa, market) będzie 
zawsze nieważne.

koszt 
podatkowy

faktura VAT
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PRZYKŁAD

Stefan I., prowadzący jednoosobową 
działalność gospodarczą pod nazwą 
„Firma Produkcyjna Plantacja Stefan I.”, 
zawarł umowę ze spółką „Agro”, właś-
cicielem krajowej sieci handlowej „Zie-
lona Krzewinka”, na dostawę sadzonek 
roślin ozdobnych. W umowie tej usta-
lono dłuższy termin zapłaty niż 60 dni, 
tj. 90 dni.
Zważywszy, że spółka „Agro” ma domi-
nującą pozycję na rynku, ustalenia 
w zakresie 90-dniowego terminu płat-
ności są krzywdzące dla firmy „Planta-
cja”. Dlatego pan Stefan I. po dostarcze-
niu umówionego towaru może zacząć 
naliczać odsetki od przeterminowanej 
płatności jak za zwłokę od zaległości po-
datkowych już po 60, a nie dopiero po 
90 dniach.
Krótszy termin do zapłaty przewidziano 
dla transakcji handlowych, w których 
dłużnikiem jest podmiot publiczny rozli-
czający się z przedsiębiorcą. Termin za-
płaty dla podmiotu publicznego nie 
może przekraczać 30 dni, liczonych od 
dnia doręczenia faktury lub rachunku. 
W transakcjach handlowych, w których  
dłużnikiem jest podmiot publiczny będą-
cy podmiotem leczniczym – 60 dni. Stro-
ny transakcji mogą ustalić termin zapłaty 
dłuższy niż 30 dni, pod warunkiem że 
ustalenie to jest obiektywnie uzasadnio-
ne właściwością lub szczególnymi ele-
mentami umowy, jednak przedłużony 
termin nie może przekroczyć 60 dni. 
Z kolei 60-dniowy termin płatności dla 
publicznych lecznic, np. szpitali, w ogóle 
nie może zostać wydłużony.

Jakie skutki ma wyznaczenie 
dodatkowego terminu 
na zbadanie towaru

Strony transakcji handlowej mogą przewi-
dzieć w łączącej ich umowie także dodatkowy 
termin na zbadanie towaru lub usługi w celu 
potwierdzenia ich zgodności z umową. Ter-
min ten nie może być jednak sprzeczny ze 
społeczno-gospodarczym celem umowy i za-
sadami współżycia społecznego, tj. powinien 
być obiektywnie uzasadniony i nie powinien 
być krzywdzący dla którejś ze stron. W obu 
przypadkach termin ten nie może jednak 

przekraczać 30 dni, liczonych od dnia otrzy-
mania towaru lub usługi.

W przypadku zastrzeżenia w umowie mię-
dzy przedsiębiorcami dodatkowego terminu 
na zbadanie towaru liczy się on wówczas od 
upływu terminu na zapoznanie się z towarem 
lub usługą, a nie od dnia doręczenia faktury 
lub rachunku.

Jakie są zasady 
pobierania odsetek

Odsetki od tzw. kredytu kupieckiego. Je-
żeli termin płatności określony przez strony 
umowy jest dłuższy niż 30 dni, od 31. dnia do 
dnia zapłaty lub do dnia wymagalności świad-
czenia (do 60. dnia, jeżeli strony nie określiły 
innego terminu płatności) wierzyciel może 
(jest to uprawnienie, a nie obowiązek) nali-
czać odsetki ustawowe za zwłokę (zob. art. 5 
ustawy). Odsetki ustawowe (od kredytu ku-
pieckiego) wynoszą obecnie 13% w skali roku. 
Oznacza to, że odsetki od kredytu kupieckiego 
należą się wyłącznie od 31. dnia do dnia zapła-
ty, nigdy jednak nie dłużej niż do dnia wyma-
galności świadczenia pieniężnego. Wierzyciel 
może, ale nie ma obowiązku ich naliczania. 
Odsetki te nie muszą być zastrzeżone w umo-
wie między kontrahentami, chyba że miałyby 
być wyższe niż wysokość odsetek ustawowych.

Należy także pamiętać, że maksymalna wyso-
kość odsetek wynikających z czynności prawnej 
(w tym przypadku z umowy/kontraktu handlo-
wego) nie może przekraczać w stosunku rocz-
nym czterokrotności wysokości stopy kredytu 
lombardowego NBP (art. 359 § 21 k.c.).

Jeżeli zatem w umowie zostaną zastrzeżo-
ne odsetki od kredytu kupieckiego wyższe niż 
odsetki maksymalne, wierzycielowi będą się 
należeć odsetki maksymalne, a nie te zastrze-
żone w umowie. Postanowienia umowne nie 
mogą bowiem wyłączać ani ograniczać prze-
pisów o odsetkach maksymalnych.

Odsetki od przeterminowanej płatności. 
Po upływie terminu płatności obowiązkowo na-
leży naliczać odsetki od przeterminowanej płat-
ności w wysokości określonej dla zaległości po-
datkowych – obecnie jest to 10% w skali roku. 
W umowie przedsiębiorcy mogą ustalić wyższe 
odsetki od płatności przeterminowanych.

Nie jest dopuszczalne naliczanie odsetek od 
kredytu kupieckiego i od przeterminowanej 
płatności za ten sam okres, ale możliwe jest 
naliczenie i jednych, i drugich odsetek w na-
stępujących po sobie przedziałach czasowych:
■ odsetki od kredytu kupieckiego – od 

31. dnia do dnia zapłaty, nigdy jednak nie 

dodatkowy 
termin

wysokość 
odsetek
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dłużej niż do dnia wymagalności świadcze-
nia pieniężnego, tj. maksymalnie do dnia 
terminu zapłaty – po stronie wierzyciela 
jest uprawnienie w tym zakresie,

■ odsetki od przeterminowanej płatności – od 
dnia wymagalności świadczenia (tj. po 
upływie terminu płatności) do dnia zapłaty 
– w tym zakresie odsetki są obowiązkowe 
przy łącznym spełnieniu dwóch warun-
ków:
–  wierzyciel spełnił swoje świadczenie 

(np. dostarczył towar dłużnikowi),
–  wierzyciel nie otrzymał zapłaty w termi-

nie określonym w umowie albo w we-
zwaniu do zapłaty.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Nie jest dopuszczalne naliczanie odsetek 
od kredytu kupieckiego i od przetermino-
wanej płatności za ten sam okres.

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. „Ogrody Europejskie” 
z siedzibą w Gdyni sprzedała w lipcu 
2013 r. swojemu kontrahentowi – firmie  
„Ogród – Słońce” Leszek Kowalski – na-
rzędzia ogrodowe, elementy małej ar-
chitektury ogrodowej za łączną kwotę 
8000 zł brutto z 60-dniowym terminem 
płatności – co potwierdza faktura. Fir-
ma „Ogród – Słońce” nie zapłaciła 
w wyznaczonym terminie należności 
wynikających z faktury.
Od 31. do 60. dnia od dostarczenia towa-
ru i faktury spółka ta może naliczać od-
setki ustawowe w wysokości 13% (jako 
odsetki od tzw. kredytu kupieckiego). Po 
upływie 60 dni spółka nalicza odsetki od 
przeterminowanej płatności w wysoko-
ści 10% w skali roku. Należna jest także 
zryczałtowana opłata na poczet wydat-
ków związanych z dochodzeniem należ-
ności w wysokości 40 euro. Odsetki 
i opłatę zryczałtowaną firma „Ogród 
– Słońce” powinna zapłacić spółce-wie-
rzycielowi bez żadnego wezwania.

Jakie są zasady uzyskania 
rekompensaty za koszty 
odzyskania należności

Wierzycielowi od dnia nabycia przez niego 
uprawnienia do naliczania odsetek z tytułu 
przekroczenia terminów zapłaty należności 

przysługuje od dłużnika także stała rekom-
pensata za koszty odzyskiwania należności. 
Stanowi ona równowartość kwoty 40 euro 
przeliczonych na złote według średniego kur-
su euro ogłaszanego przez NBP ostatniego 
dnia roboczego miesiąca poprzedzającego 
miesiąc, w którym świadczenie pieniężne sta-
ło się wymagalne.

Jeżeli koszty związane z odzyskiwaniem 
(windykacją) należności przez wierzyciela 
rzeczywiście przez niego poniesione przekro-
czą 40 euro, wierzycielowi przysługuje zwrot 
tych kosztów, w tym kosztów postępowania 
sądowego, pomniejszonych o kwotę 40 euro.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Odsetki ustawowe za zwłokę oraz odsetki 
od przeterminowanej płatności i zryczałto-
wana opłata w wysokości 40 euro są należ-
ne bez wezwania do ich zapłaty ze strony 
wierzyciela.

EMILIA BARTKOWIAK
radca prawny, autorka wielu publikacji 

z zakresu prawa gospodarczego

ZGODNIE Z PRAWEM 

Art. 6 ustawy o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych
1. W przypadku gdy termin zapłaty nie 
został określony w umowie, wierzycie-
lowi, bez wezwania, przysługują odsetki 
ustawowe, po upływie 30 dni, liczonych 
od dnia spełnienia swojego świadczenia 
do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do 
dnia wymagalności świadczenia pie-
niężnego.
2. Za dzień wymagalności świadczenia 
pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, 
uważa się dzień określony w pisemnym 
wezwaniu dłużnika do zapłaty, w szcze-
gólności w doręczonej dłużnikowi fak-
turze lub rachunku, potwierdzających 
dostawę towaru lub wykonanie usługi, 
ale nie wcześniejszy niż dzień doręcze-
nia wezwania.
3. Za dzień wymagalności świadczenia 
pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, 
uważa się również dzień określony 
w wezwaniu dłużnika do zapłaty doko-
nanym w postaci elektronicznej, o ile 
strony przewidziały w umowie taki spo-
sób składania oświadczeń woli.

termin
 zapłaty

zwrot
kosztów
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Odsetki i kary umowne 
w praktyce
Na czym polega różnica między kaucją a karą umowną

PYTANIE
Spółka kupiła w firmie dostarczają-
cej wodę mineralną jednoroczny pa-
kiet obejmujący wynajęcie urządze-
nia dozującego wodę (dystrybutora) 
oraz dostarczanie comiesięczne bu-
tli wody. Umowa nie przewidywała 
pobrania kaucji za butle, lecz jedy-
nie obciążenie opłatą za każdą zagi-
nioną lub uszkodzoną butlę. W trak-
cie trwania umowy zaginęła jedna 
butla, w związku z tym otrzymali-
śmy od kontrahenta notę księgową 
z tytułu obciążenia za jedną sztukę 
butli. Jak ująć to zdarzenie w księ-
gach rachunkowych? Z umowy nie 
wynika jasno, czy jest to kaucja, czy 
kara umowna.

ODPOWIEDŹ
Naliczona kwota stanowi typową 

karę umowną z tytułu zagubienia 
lub zniszczenia butli do wody. 
W księgach rachunkowych należy 
to ująć jako pozostały koszt opera-
cyjny na koncie zespołu 7.

WYJAŚNIENIE
Zgodnie z definicją „Słownika języ-

ka polskiego” PWN kaucja to suma 
pieniężna złożona jako gwarancja 
dotrzymania zobowiązania. Według 
słownika wyrazów obcych kaucja 
(łac. cautio, ostrożność) to pewna 
suma pieniężna złożona jako gwaran-

cja dotrzymania zobowiązania, zabez-
pieczenie.

Kaucja jest to więc suma pieniężna 
złożona przed dokonaniem świadcze-
nia. Kaucja może być wykorzystana 
na pokrycie strat wynikłych z realiza-
cji umowy. Kaucja jest zatem z zasady 
formą gwarancji zabezpieczającej 
roszczenia z tytułu najmu i szkód po-
wstałych w przedmiocie najmu ponad 
standardowe jego zużycie, wpłacanej 
przed wystąpieniem zdarzenia powo-
dującego dodatkowe koszty u spraw-
cy. Zgodnie z prawem cywilnym kau-
cja co do zasady podlega zwrotowi po 
zakończeniu najmu. I to zarówno wte-
dy, gdy umowa terminowa dobiegła 
końca, jak i wtedy, gdy nastąpiło jej 
wypowiedzenie na warunkach zgod-
nych z prawem. Kaucja nie jest kosz-
tem ani przychodem.

Mając powyższe na względzie, nale-
ży stwierdzić, że wspomniana w pyta-
niu dodatkowa opłata nie może być 
traktowana jak kaucja, gdyż zobowią-
zanie powstało po zaginięciu butli. 
Nie stanowi również odszkodowania, 
ponieważ odszkodowanie to wyna-
grodzenie za poniesione przez kogoś 
straty. Kwota obciążenia określona 
w umowie nie była uzależniona od 
wartości butli.

Zobowiązanie to, zastrzeżone 
w umowie, w przypadku zagubienia 
lub zniszczenia butli stanowi zatem 

typową karę umowną. Zgodnie 
z przepisami Kodeksu cywilnego 
można zastrzec w umowie, że napra-
wienie szkody wynikłej z niewykona-
nia lub nienależytego wykonania zo-
bowiązania niepieniężnego nastąpi 
przez zapłatę określonej sumy (kara 
umowna). Umowa przewidywała, że 
w razie niewykonania lub nienależy-
tego wykonania zobowiązania (zwro-
tu nieuszkodzonych butli) kara 
umowna należy się wierzycielowi, 
w zastrzeżonej na ten wypadek wy-
sokości, bez względu na wysokość 
poniesionej szkody. Kara umowna 
jest zobowiązaniem dłużnika do za-
płacenia wierzycielowi pieniędzy za 
naprawienie szkody wynikłej z nie-
wykonania lub nienależytego wyko-
nania zobowiązania, w danej sytuacji 
za uszkodzenie butli. Jednostka, któ-
ra spowodowała szkodę, jest zobo-
wiązana zapłacić karę umowną, któ-
rą księguje się tak jak odszkodowanie, 
czyli kwalifikuje do pozostałych 
kosztów operacyjnych, ponieważ po-
średnio łączy się z działalnością ope-
racyjną jednostki.

Obciążenie dłużnika następuje na 
podstawie noty obciążeniowej, która 
jest podstawą do zapłaty naliczonej 
kary umownej i do ujęcia tego zdarze-
nia w księgach rachunkowych. Jest to 
dokument wystawiany w sytuacji, gdy 
czynność nie podlega VAT.

PRZYKŁAD

Spółka A wystąpiła do kontrahenta z żądaniem wynikającej z umowy zapłaty kary umownej z tytułu zniszczenia bu-
tli do wody. Spółka A wystawiła notę księgową obciążającą kontrahenta w wartości 50 zł.
Ewidencja księgowa
1. Zarachowanie noty obciążeniowej:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne”  50 zł
Ma „Pozostałe rozrachunki”  50 zł
(w analityce imienne konto kontrahenta)
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2. Zapłata zobowiązania z tytułu kary umownej:
Wn „Pozostałe rozrachunki”  50 zł
(w analityce imienne konto kontrahenta)
Ma „Rachunek bieżący”  50 zł

Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe rozrachunki Rachunek bieżący
1) 50 2) 50 50 (1 50 (2

Sławomir Jędrzejewski
główny księgowy w spółdzielni mieszkaniowej

PODSTAWA PRAWNA  
■ art. 483 § 1, art. 484 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121), 
■ art. 3 ust. 1 pkt 32f ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). 

Jak stosować kary umowne – skutki podatkowe i bilansowe
PYTANIE
Spółka budowlana wykonuje usłu-
gi remontowo-budowlane. Jest też 
pod wykonawcą różnych umów lub 
sama zatrudnia podwykonawców. 
Jak należy korzystać z instytucji 
kar umownych i jak je wykazać 
w księgach? Jakie są skutki podat-
kowe zastrzeżenia kary umownej 
w umowie?

ODPOWIEDŹ
Kary umowne należy wykazać 

w księgach jako pozostałe koszty 
lub przychody operacyjne, w zależ-
ności od tego, czy spółka je otrzyma, 
czy musi je zapłacić. Otrzymane za-
wsze będą przychodem podatko-
wym. Zapłacone kary umowne nie 
zawsze można zaliczyć do kosztów 
podatkowych.

WYJAŚNIENIE
Karę umowną można zastrzec 

w umowie i dopiero to zastrzeżenie 
jest wiążące dla obu stron. Istotne 
znaczenie ma przy tym fakt, że kara 
umowna nie jest zależna od wysoko-
ści poniesionej szkody przez domaga-
jącego się uiszczenia kary umownej. 
W praktyce oznacza to, że wierzyciel, 
chcąc dochodzić swoich roszczeń, nie 
musi udowadniać wielkości straty po-
wstałej na skutek uchybień w wyko-
naniu zobowiązania. Co ważniejsze, 
po długoletnich sporach orzecznictwo 

sądowe przyjmuje pogląd, że kara 
umowna należy się wierzycielowi bez 
potrzeby wykazywania jakiejkolwiek 
szkody, więc nawet wówczas, gdy 
wierzyciel szkody w ogóle nie poniósł. 
Tak wynika m.in. z wyroku Sądu Naj-
wyższego z 6 listopada 2003 r. (sygn. 
akt II CK 16/02). W praktyce wskaza-
nie braku szkody może być przesłanką 
obniżenia kary umownej. Obniżenie 
kary umownej możliwe jest wyłącznie 
w dwóch przypadkach, tj. gdy kara 
umowna jest rażąco wygórowana 
w stosunku do stopnia naruszenia in-
teresu wierzyciela lub gdy wykonanie 
zobowiązania nastąpiło w znacznej 
części. Istnieje możliwość zwolnienia 
z zapłaty kary umownej poprzez wy-
kazanie, że nieprawidłowe wykona-
nie nastąpiło z powodu okoliczności, 
za które dłużnik nie odpowiada. Po-
nadto należy pamiętać, że w przypad-
ku gdy kara umowna nie pokrywa 
wartości szkody poniesionej przez 
wierzyciela, to prawo do żądania od-
szkodowania przenoszącego wartość 
kary umownej możliwe jest wyłącznie 
wtedy, gdy strony zastrzegły taką 
możliwość w umowie. Warto podkre-
ślić, że kara umowna nie jest pojęciem 
tożsamym z odszkodowaniem. Od-
szkodowanie to świadczenie, które 
wyrównuje straty poniesione przez 
poszkodowanego oraz utracone przez 
niego korzyści (art. 361 § 1 k.c.). O ile 
kara umowna nie zależy od wysokości 

straty, o tyle wysokość odszkodowa-
nia odpowiada wysokości szkody.

Kosztami uzyskania przychodów są 
koszty poniesione w celu uzyskania 
przychodów lub zachowania albo 
zabezpieczenia źródła przychodów, 
z wyjątkiem kosztów wymienionych 
w art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p. oraz 
art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f.

Nie można zaliczyć do kosztów po-
datkowych kar umownych i odszko-
dowań z tytułu:
■ wad dostarczonych towarów, wy-

konanych robót i usług,
■ zwłoki w dostarczeniu towaru wol-

nego od wad,
■ zwłoki w usunięciu wad towarów 

albo wykonanych robót i usług.
Oznacza to, że nie wszystkie kary 

umowne wynikające z niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy 
są wyłączone z kosztów podatkowych. 
Kosztem niepodatkowym są wyłącznie 
kary wymienione wprost w ustawie. 
Jest to lista zamknięta (patrz: interpre-
tacja indywidualna Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie z 3 kwietnia 
2008 r., nr IPPB1/415-36/08-2/JB). 
Wada jest więc podstawową przyczy-
ną wyłączenia poniesionych kosztów 
z kosztów podatkowych. Z wyroku 
WSA w Gliwicach z 5 czerwca 2008 r. 
(sygn. akt I SA/Gl 180/08) wynika, że: 
(...) wadliwie wykonana usługa, to 
taka, która została wykonana w sposób 
niepełny, tj. nie zostały spełnione wszel-
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kie obowiązki ciążące na przewoźniku, 
w tym obowiązek dostarczenia towaru 
do miejsca jego przeznaczenia w stanie 
niezmienionym czy nieuszkodzonym. 
Dotknięta jest wadą usługa przewozu 
w sytuacji, gdy przewożony towar docie-
ra do miejsca jego przeznaczenia 
z uszkodzeniem (…).

Z kolei w interpretacji indywidual-
nej Dyrektora Izby Skarbowej w Kato-
wicach z 5 grudnia 2008 r. (sygn. 
IBPB3/423-743/08/JS) czytamy, że: 
(...) poniesienie kar umownych było na-
stępstwem dostarczenia odbiorcy  towa-
rów o obniżonej jakości. Kwestionowa-
nie norm jakościowych przez odbiorcę 
towaru (...) jest równoznaczne z dostar-
czeniem towaru wadliwego (…).

Nie można zaliczyć do kosztów po-
datkowych kar umownych z tytułu 
zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego 
od wad. Jednak już kary umowne po-
niesione z tytułu nieterminowego wy-
konania robót i usług mogą stanowić 
koszty uzyskania przychodów, ponie-
waż nie zostały wymienione przez 
ustawodawcę. Jeśli więc konieczność 
zapłaty kary umownej w związku z nie-
terminowym wykonaniem robót jest 
związana z uzyskiwanymi przychodami 
w ramach prowadzonej działalności go-
spodarczej, a okoliczności będące przy-
czyną poniesienia wydatku nie są przez 
podatnika zawinione, wydatek ponie-
siony na uregulowanie kary będzie sta-
nowił dla niego koszt uzyskania przy-
chodów (patrz m.in.: interpretacja 
indywidualna Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Warszawie z 14 maja 2008 r., 
sygn. IP-PB3-423-299/08-2/KB).

Kary umowne stanowią koszt po-
średni, w związku z czym można je 
uznać za koszt podatkowy w mo-
mencie jego poniesienia (tj. faktycz-
nej zapłaty). To stanowisko po-
twierdza interpretacja indywidualna 
Dyrektora Izby Skarbowej w War-
szawie z 8 sierp nia 2008 r. 
(sygn. IP-PB3-423-789/08-2/KB): 
(…) W związ ku z nieterminową reali-
zacją zamówień w 2007 r. Spółka zo-
stała przez dwóch kontrahentów obcią-
żona karami za nieterminowe dostawy. 
(...) zapłacone przez Spółkę kary/od-
szkodowania były związane tylko z nie-
terminowością realizacji zamówienia, 
nie zaś z wadami albo niską jakością 
usług lub dostarczonych towarów. Noty 

obciążeniowe dotyczące przedmioto-
wych kar Spółka otrzymała w lutym 
2008 r. i jako koszty pośrednie zaliczy-
ła do kosztów uzyskania przychodów 
w dacie poniesienia kosztów (...). 
W grudniu 2007 roku Spółka utworzy-
ła na powyższe przewidywane koszty 
rezerwę bilansową, która nie została 
potraktowana jako koszt podatkowy. 
(...) W analizowanej sytuacji istnienie 
związku przyczynowo-skutkowego po-
między zapłatą przedmiotowych kar/ 
/odszkodowań a zachowaniem źródła 
przychodu nie ulega wątpliwości, gdyż 
wynika wprost z faktu, iż niezapłacenie 
kar oznaczałoby zerwanie stosunków 
handlowych i zniwelowanie szans na 
uzyskanie kolejnych zamówień w przy-
szłych okresach, a więc utratę źródła 
przychodów. (...) zapłacone przez Spół-
kę kary zostały poniesione w celu za-
chowania źródła przychodów, a zatem 
stanowią pośredni koszt uzyskania 
przychodów. Oznacza to, że są potrą-
calne w dacie ich poniesienia, przy 
czym za dzień poniesienia kosztu uzy-
skania przychodów uważa się dzień, na 
który ujęto koszt w księgach rachunko-
wych (zaksięgowano) na podstawie 
otrzymanej faktury (rachunku), albo 
dzień, na który ujęto koszt na podsta-
wie innego dowodu w przypadku braku 
faktury (rachunku), z wyjątkiem sytu-
acji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako 
koszty rezerw albo biernych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów (…).

Podobne stanowisko reprezentuje 
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgosz-
czy w interpretacji indywidualnej 
z 22 stycznia 2008 r. (sygn. ITPB3/ 
/423-1/63/07/AM).

W kwestii kar umownych istotne 
znaczenie mają również sytuacje, gdy 
podatnik świadomie naraża się na ich 
poniesienie. Działanie takie wynika 
najczęściej z przeprowadzonego ra-
chunku ekonomicznego. W efekcie 
niekiedy przedsiębiorcy nie podejmują 
się wykonania konkretnego zobowią-
zania handlowego, aby zniwelować 
ewentualne straty finansowe możliwe 
do poniesienia w razie realizacji dane-
go przedsięwzięcia. W takiej sytuacji 
powstałe kary umowne są wyłączane 
przez organy podatkowe z kosztów 
podatkowych. Potwierdzeniem tego 
jest interpretacja indywidualna Dyrek-
tora Izby Skarbowej w Warszawie 

z 5 wrześ nia 2008 r. (sygn. IP-PB3-423- 
-922/08-2/KB): (…) Spółka zawarła 
z leasingodawcą umowę leasingu opera-
cyjnego samochodu osobowego i roz-
wiązała ją przed upływem okresu leasin-
gu. Powodem wcześniejszego zerwania 
umowy był fakt dalszej nieprzydatności 
tego samochodu do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej (wspólnicy Spółki 
odwołali członka zarządu z pełnienia 
funkcji). Firma leasingowa, zgodnie 
z postanowieniami umowy leasingu, ob-
ciążyła Wnioskodawcę karą umowną. 
Wnioskodawca oszacował, że gdyby nie 
rozwiązał tej umowy, poniósłby koszty 
związane z utrzymaniem nieużywanego 
samochodu znacznie przekraczające 
koszty zerwania umowy. (...) W ocenie 
organu skarbowego, kara umowna za-
płacona w związku z odstąpieniem od 
umowy leasingu, pomimo iż dyktowana 
rachunkiem ekonomicznym, nie przesą-
dza o tym, że jest to działanie w celu 
osiągnięcia przychodów lub zachowania 
albo zabezpieczenia źródła przychodów. 
Podatnik poniósł bowiem ryzyko prowa-
dzenia działalności gospodarczej, a za-
płacona kara umowna jako wynik pod-
jętych przez Spółkę decyzji o odstąpieniu 
od umowy, stanowi konsekwencję tego 
ryzyka i nie może być przerzucana na 
Skarb Państwa, przy pomocy przepisów 
podatkowych. Zatem stwierdzić należy, 
iż stanowisko Podatnika w zakresie zali-
czenia zapłaconej kary umownej do 
kosztów uzyskania przychodów jest nie-
prawidłowe (…).

W podobnym tonie wypowiedział się 
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
w interpretacji indywidualnej z 19 lis-
topada 2008 r. (sygn. ITPB3/423-471/ 
/08/AM): (…) Spółka zawarła kontrak-
ty z zagranicznymi armatorami na budo-
wę statków morskich. Kontrakty na bu-
dowę statków zawierane są, zgodnie 
z przepisami prawa angielskiego, z kilku-
letnim wyprzedzeniem z uwagi na dłu-
gotrwały i skomplikowany proces tech-
nologiczny. Aktualnie Wnioskodawca 
weryfikuje zawarte kontrakty z armato-
rami pod kątem ich rentowności. Uwa-
runkowania zewnętrzne, niezależne od 
Spółki, a więc kursy walut obcych, „moc-
ny” złoty, kilkakrotny wzrost cen podsta-
wowych surowców do budowy statków 
(takich jak np. stal), jak również koszty 
pracownicze spowodowały, że zawarte 
wcześniej kontrakty stały się nierentow-



Nasze rady

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  13  (827)28 www.pgp.infor.pl

ne. W związku z powyższym, w niektó-
rych przypadkach Spółka zmuszona jest 
odstąpić od zawartych umów, aby zapo-
biec dużym stratom finansowym wynika-
jącym z ich wykonania. (...) W opinii or-
ganu podatkowego (...) zaakcentować 
należy, że podatnik prowadzący działal-
ność gospodarczą po winien cechować się 
racjonalnością i dalekowzrocznością 
swoich decyzji ekonomicznych (w sensie 
obiektywnym i subiektywnym), gdyż to 
on ponosi odpowiedzialność za swoje 
działania. Za takie decyzje można by 
uznać zabezpieczenie się Spółki przed ne-
gatywnymi czynnikami zewnętrznymi 
już na etapie podpisywania kontraktów, 
tym bardziej, iż z uwagi na czas trwania 
pro cesu technologicznego, realizacja za-
wartych przez Spółkę umów następuje 
w kilkuletnim horyzoncie czasowym. 
W kontekście przedstawionego stanu 
faktycznego nie można jednoznacznie 
stwierdzić, iż Spółka dokonała wszelkich 
starań, aby uniknąć niewywiązania się 
z warunków kontraktu. Przedstawione 
okoliczności dowodzą bra ku dochowania 
należytej staranności w działaniu podat-
nika, co w przypadku akceptacji stanowi-
ska Wnioskodawcy skutkowałoby prze-
rzuceniem negatywnych konsekwencji 
decyzji gospodarczych Spółki na budżet 
państwa. Reasumując, poniesione przez 
Spółkę wydatki z tytułu niewykonania 
zobowiązań umownych, tj. rekompensa-
ty dla armatorów, koszty wynajęcia kan-
celarii prawnej i firmy doradczej oraz 
zapłacone kary umowne związane z ze-
rwaniem umów z kontrahentami, nie 
wypełniają ustawowej dyspozycji kosz-
tów poniesionych w celu zachowania albo 
zabezpieczenia przychodów i nie mogą 
zostać zakwalifikowane do kosztów uzy-
skania przychodów (…).

Należy podkreślić, że kosztami 
uzyskania przychodu są wszelkie ra-
cjonalne i gospodarczo uzasadnione 
wydatki związane z prowadzoną dzia-
łalnością gospodarczą, których celem 
jest osiągnięcie, zabezpieczenie i za-
chowanie źródła przychodów. Dlate-
go wszelkie podobne do powyższych 
sytuacje wymagają indywidualnej 
analizy pod kątem możliwości zali-
czenia poniesionych wydatków do 
kosztów podatkowych.

W interpretacji indywidualnej Dy-
rektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z 12 maja 2008 r. (sygn. IP-PB3-423- 

-533/07-4/KB) czytamy: (...) nie za-
wsze wykonanie kontraktu może stano-
wić źródło przychodów. Czasami wiąże 
się ze stratami. W niektórych sytu-
acjach wybór pomiędzy wykonaniem 
kontraktu i poniesieniem straty finan-
sowej a niewywiązaniem się z kontrak-
tu i zapłatą kary umownej może być 
bardziej racjonalny ekonomicznie (...) 
w sytuacji gdy Podatnik dochował nale-
żytej staranności w podjętych przez sie-
bie działaniach (m.in. poprzedzając za-
kup towaru dokonanymi analizami), 
a zapłacenie kary umownej miało na 
celu zminimalizowanie straty wynikają-
cej z tej umowy z powodu nieprzewidzia-
nych przez Spółkę okoliczności, to w ta-
kiej sytuacji zapłata kary umownej może 
być zaliczona do kosztów uzyskania przy-
chodów. (...) Ustawodawca w przepisie 
art. 16 ust.1 pkt 22 u.p.d.o.p. zawarł ka-
talog kar umownych i odszkodowań, któ-
re zostały wyłączone z kosztów uzyskania 
przychodów, nie chcąc umożliwić po-
mniejszenia podstawy opodatkowania 
o koszty poniesione w związku z nienale-
żytym wykonaniem zobowiązań. Prze-
pis ten nie obejmuje przypadków niewy-
konania umów. Jednakże kary z tytułu 
niewykonania umowy (odstąpienia od 
umowy) w większości przypadków nieza-
liczane są do kosztów uzyskania przycho-
dów, ale ze względu na brak przesłanki 
działania w celu osiągnięcia przychodów. 
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy podatnik 
udowodni, że odstąpienie od umowy i za-
płata kary, a następnie zawarcie bardziej 
intratnej umowy oznacza osiągnięcie 
większych przychodów. W sytuacji więc, 
gdy cena za szt. towaru (paletę) uległa 
obniżeniu i Spółka, mogąc zawrzeć ko-
rzystniejszą umowę z innym kontrahen-
tem celem wygenerowania większych 
przychodów z działalności gospodarczej, 
odstąpiła od umowy (pomimo podjętych 
prób renegocjacji zawartej umowy) i za-
płaciła karę umowną, to w niniejszym 
przypadku zapłata kary umownej, wy-
pełni dyspozycję ustawową kosztów osią-
gniętych w celu osiągnięcia przychodów, 
zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT (…).

PRZYKŁAD

Spółka A jest wykonawcą usług 
na rzecz spółki B. W związku 

z kilkutygodniowym opóźnie-
niem w realizacji prac spół-
ka A została obciążona karą 
umowną w wysokości określo-
nej w umowie. Kwota zapłaco-
nej kary na rzecz spółki B stano-
wi dla spółki A koszt uzyskania 
przychodów. Nie jest bowiem 
związana z wadliwością wyko-
nywanych prac, lecz wyłącznie 
z opóźnieniem czasowym w re-
alizacji usługi wolnej od wad.
Gdyby jednak kwota kary wyni-
kała z wadliwości usługi, nie sta-
nowiłaby kosztu podatkowego 
dla wykonawcy. Nie mogłaby 
również stanowić kosztu kara za 
ewentualną zwłokę w usunięciu 
wad prowadzonych prac.

Odróżnienie kary umownej od od-
szkodowania jest istotne z punktu wi-
dzenia podatku dochodowego, gdyż 
do kosztów uzyskania przychodów 
nie można zaliczyć wydatków związa-
nych z karami umownymi, nie zaś 
z odszkodowaniami. Należy jednak 
podkreślić, że jeżeli strony w umowie 
określą mianem odszkodowania uisz-
czoną kwotę, która faktycznie będzie 
karą umowną, to dalej nie będzie ona 
mogła być zaliczona do kosztów uzy-
skania przychodów.

Wpływ środków pieniężnych z tytu-
łu zapłaty kary umownej stanowi 
przychód w prowadzonej działalności 
gospodarczej. Zaliczenie otrzyma-
nych z tego tytułu środków do przy-
chodów podatkowych następuje nie-
zależnie od skutków, jakie przepisy 
podatkowe wiążą z zapłatą tych na-
leżności u dłużnika.

Kara umowna wypłacona osobie fi-
zycznej nieprowadzącej działalności 
gospodarczej stanowi dla tej osoby 
przychód z innych źródeł, określony 
w art. 20 ust.1 ustawy o PIT. Potwier-
dza to interpretacja indywidualna 
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowi-
cach z 21 kwietnia 2008 r. (sygn. 
IBPB2/415-153/08/ASz/KAN-667/08): 
(…) Kwota kary umownej wypłacona 
nabywcy lokalu za nieterminowe (opóź-
nione w stosunku do zapi sów umowy 
przedwstępnej) przekazanie i przenie-
sienie własności lokalu użytkowego 
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stanowi przychód z innych źródeł, o któ-
rym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. 
(...) W związku z tym Spółka ma obo-
wiązek sporządzić i przekazać informa-
cję o wysokości wypłaconej kary umow-
nej na druku PIT-8C (…).

PRZYKŁAD

Spółka A jest wykonawcą usług 
na rzecz spółki B. W związku 
z kilkutygodniowym opóźnie-
niem w realizacji prac spół-
ka A została obciążona karą 
umow ną w wysokości określo-
nej w umowie. Kwota zapłaco-
nej kary na rzecz spółki B stano-
wi dla niej przychód podatkowy 
w momencie otrzymania środ-

ków pieniężnych bądź potrące-
nia, tzw. kompensaty.

Koszty i przychody dotyczące kar 
i odszkodowań należy zaliczyć do po-
zostałej działalności operacyjnej jed-
nostki. W przypadku kar umownych 
dokumentem potwierdzającym ope-
rację gospodarczą jest nota obciąże-
niowa. Dokument ten w oryginale 
stanowi podstawę do zaewidencjo-
nowania kwot kary umownej do 
kosztów w jednostce obciążonej karą, 
natomiast kopia służy do udokumen-
towania przychodu w jednostce ją 
wystawiającej.

Kary umowne są zaliczane do pozo-
stałej działalności operacyjnej jed-
nostki. Naliczone kary obciążają kon-

to „Inne przychody operacyjne” lub 
„Inne koszty operacyjne”.

W kwestii kar umownych należy 
wziąć pod uwagę zasadę ostrożności. 
Oznacza to, że na dzień bilansowy na-
leży wykazać wyłącznie te należności 
z tytułu kar umownych, których sto-
pień prawdopodobieństwa ściągalności 
jest w ocenie jednostki wysoki. W prze-
ciwnym przypadku (np. dłużnik odmó-
wił jej zapłaty), nie później niż na dzień 
bilansowy, jednostka powinna dokonać 
odpisu aktualizującego od części lub od 
całości należności zagrożonej niespła-
calnością. Odpis ten obciąża pozostałe 
koszty operacyjne jednostki (art. 35b 
ust. 2 ustawy o rachunkowości). W bi-
lansie natomiast odpisy aktualizujące 
zmniejszą wartość należności podlega-
jącą wykazaniu w aktywach (art. 46 
ust. 2 pkt 3 u.o.r.).

Typowe operacje gospodarcze dotyczące kar umownych – u wierzyciela

Operacja gospodarcza Wn konto Ma konto

Obciążenie dłużnika karą umowną Rozrachunki z dostawcami Inne przychody operacyjne

Odpis aktualizujący kwotę należności 
z tytułu kary umownej zagrożonej nie-
ściągalnością

Inne koszty operacyjne – koszty 
niepodatkowe

Odpisy aktualizujące wartość należ-
ności

Rozwiązanie odpisu aktualizującego Odpisy aktualizujące wartość należ-
ności

Inne przychody operacyjne

Zapłata kary umownej przez dłużnika Bieżący rachunek bankowy Rozrachunki z dostawcami

Typowe operacje gospodarcze dotyczące kar umownych – u dłużnika

Operacje gospodarcze Wn konto Ma konto

Kara umowna uznana przez dłużnika Inne koszty operacyjne Rozrachunki z odbiorcami

Zapłata kary umownej Rozrachunki z odbiorcami Bieżący rachunek bankowy

Zapis pozabilansowy – kara umowna 
nieuznana przez dłużnika, której za-
płaty domaga się wierzyciel (roszcze-
nie sporne)

 Zobowiązania warunkowe

Zapis pozabilansowy – wygaśnięcie zo-
bowiązania z tytułu roszczenia sporne-
go (oddalenie sprawy przez sąd lub za-
sądzenie zapłaty na rzecz wierzyciela)

Zobowiązania warunkowe

 

PRZYKŁAD

Spółka A nabyła środek trwały o wartości 200 000 zł netto plus 23% VAT. W związku z niewywiązaniem się dostawcy 
z umowy, w postaci opóźnienia w dostawie i montażu maszyny, spółka A obciążyła go karą umowną w wysokości 5000 zł.
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Ewidencja księgowa
1. Faktura VAT – zakup maszyny:

a) wartość netto: 200 000 zł
b) 23% VAT: 46 000 zł
c) wartość brutto: 246 000 zł
Wn „Środki trwałe w budowie”  200 000 zł
Wn „Rozrachunki z tytułu VAT naliczonego”  46 000 zł
Ma „Pozostałe rozrachunki”  246 000 zł

2. WB – zapłata za środek trwały:
Wn „Pozostałe rozrachunki”  246 000 zł
Ma „Bieżący rachunek bankowy”  246 000 zł

3. Nota księgowa – obciążenie dostawcy karą umowną za nieterminowość dostawy:
Wn „Pozostałe rozrachunki”  5000 zł
Ma „Inne przychody pozostałe”  5000 zł
– w analityce „Przychody niepodatkowe”

4. WB – otrzymanie kary umownej:
Wn „Bieżący rachunek bankowy”  5000 zł
Ma „Pozostałe rozrachunki”  5000 zł

5. PK – przeksięgowanie zrealizowanych przychodów (4000 zł):
Wn „Inne przychody pozostałe”  5000 zł
– w analityce „Przychody niepodatkowe”
Ma „Otrzymane kary, grzywny i odszkodowania”  5000 zł

6. Zapis techniczny do operacji nr 5 (5000 zł)
Wn „Inne przychody pozostałe”  (5000 zł)
– w analityce „Przychody niepodatkowe”
Ma „Inne przychody pozostałe”  (5000 zł)
– w analityce „Przychody niepodatkowe”
Kwota kary umownej nie wpływa na wartość początkową kupionego środka trwałego. U dostawcy zapłacona 
kara umowna nie będzie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Rozrachunki
 z tytułu VAT naliczonego Pozostałe rozrachunki Środki trwałe w budowie

1b) 46 000 2) 246 000 246 000 (1c 1a) 200 000

3) 5000 5000  (4

Bieżący rachunek bankowy
Inne przychody pozostałe 

– przychody niepodatkowe
Otrzymane kary, grzywny

i odszkodowania
4) 5000 246 000 (2c 5) 5000 5000 (3 5000 (5

6) (5000) (5000) (6

 

PRZYKŁAD

Firma przewozowa została obciążona przez klienta karą w wysokości 1000 zł za uszkodzenie towaru podczas prze-
wozu. Firma uznała połowę kary, drugą zaś połowę zakwestionowała. Wierzyciel skierował sprawę do sądu.
Ewidencja księgowa
1. Nota obciążeniowa – kara umowna:

a) w części uznanej przez firmę do zapłaty: 500 zł
b) w części spornej: 500 zł
Wn „Inne koszty pozostałe”  500 zł
Ma „Inne rozrachunki”  500 zł
– równoległe ewidencja pozabilansowa
Ma „Zobowiązania warunkowe”  500 zł
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2. WB – zapłata kary umownej:
Wn „Inne rozrachunki”  500 zł
Ma „Bieżący rachunek bankowy”  500 zł

3. PK – wierzyciel skierował sprawę do sądu:
Wn „Inne koszty pozostałe”  500 zł
Ma „Rozliczenia międzyokresowe bierne”  500 zł
– w analityce „Rezerwy na zobowiązania”
– równoległe ewidencja pozabilansowa
Wn „Zobowiązania warunkowe”  500 zł

Bieżący rachunek bankowy Inne rozrachunki Inne koszty pozostałe
500 (2 2) 500 500 (1a 1a)  500

3) 500

Konto pozabilansowe
Zobowiązania warunkowe

3) 500 500 (1b

PRZYKŁAD

Spółka A wystawiła notę księgową na wartość kary umownej dla unijnego kontrahenta na kwotę 1000 EUR. Kurs 
średni euro na dzień poprzedzający dzień wystawienia noty wynosi 4,00 PLN/EUR. W momencie wpływu kary 
umownej na rachunek bankowy zarachowano różnice kursowe. Kurs do wyceny operacji wpływu należności wy-
nosi 4,20 PLN/EUR.
Ewidencja księgowa
1. Nota księgowa – kara umowna: 1000 EUR × 4,00 PLN/EUR = 4000 zł

Wn „Inne rozrachunki”  4000 zł
Ma „Inne przychody pozostałe”  4000 zł
– w analityce „Przychody niepodatkowe”

2. WB – otrzymanie kary umownej: 1000 euro × 4,20 PLN/EUR = 4200 zł
Wn „Rachunek bankowy w euro”  4200 zł
Ma „Inne rozrachunki”  4200 zł

3. PK – rozliczenie różnic kursowych: 4200 zł – 4000 zł = 200 zł*
Wn „Inne rozrachunki”  200 zł
Ma „Pozostałe przychody finansowe”  200 zł
– w analityce „Dodatnie różnice kursowe”

4. PK – przeksięgowanie przychodów:
Wn „Inne przychody operacyjne”  4000 zł
– w analityce „Przychody niepodatkowe”
Ma „Otrzymane kary, grzywny i odszkodowania”  4000 zł

5. Zapis techniczny do operacji nr 4:
Wn „Inne przychody pozostałe”  (4000 zł)
– w analityce „Przychody niepodatkowe”
Ma „Inne przychody pozostałe”  (4000 zł)
– w analityce „Przychody niepodatkowe”

*  Kwota ta nie zostanie bezpośrednio ujęta w rachunku podatkowym. Są to bowiem wyłącznie bilansowe różnice kursowe. Na gruncie podatku 
dochodowego nie ma różnic kursowych, gdyż nie pojawia się rozbieżność czasowa między zarachowaniem przychodu należnego a otrzyma-
niem zapłaty. Przychód podatkowy z tytułu kary umownej powstaje w tym przypadku w dniu zapłaty, a więc wyniesie 4200 zł. W praktyce 
jednak efekt fiskalny jest równoważny.
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Rachunek bankowy w euro Inne rozrachunki
Pozostałe przychody finansowe

–  dodatnie różnice kursowe
2) 4200
 (1000 EUR)

1) 4000
 (1000 EUR)

 4200 (2
 (1000 EUR) 

200 (3

3) 200

Inne przychody pozostałe
– przychody niepodatkowe

Otrzymane kary, grzywny 
i odszkodowania

4) 4000 4000 (1 3) 500 4000 (4

5) (4000) (4000) (5

Joanna Szyszkowska
 specjalista ds. rachunkowości

PODSTAWA PRAWNA  
■ art. 361, 471 i 483–486 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121), 
■ art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g), art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 35b ust. 2, art. 46 ust. 2 pkt 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). 

Kiedy kara umowna jest kosztem podatkowym

PYTANIE
Poprzedni zarząd spółki akcyj-
nej zawarł niekorzystną umowę. 
Nowy zarząd rozwiązał ją ze skut-
kiem natychmiastowym. Zapłaci-
liśmy karę umowną w kwocie 
350 000 zł za przedterminowe 
rozwiązanie umowy. Podjęliśmy 
też działania prawne przeciw 
poprzedniemu zarządowi. Czy 
350 000 zł możemy zaliczyć do 
kosztów uzyskania przychodu? 
Jak wyglądają nasze szanse przed 
sądem w ewentualnym sporze 
z fiskusem o możliwość zalicze-
nia środków wydanych na karę 
umowną do kosztów uzyskania 
przychodów?

ODPOWIEDŹ
Tak, zapłata kary umownej 

może stanowić koszt uzyskania 
przychodów podatnika. Jest tak 
w sytuacji, gdy podatnik ma do 
wyboru odstąpienie od umowy 
i zapłatę odszkodowania albo wy-
wiązanie się z umowy i poniesie-
nie realnych strat finansowych. 
Sądy w przeszłości wielokrotnie 

zajmowały korzystne dla podatni-
ków stanowisko. 

WYJAŚNIENIE
W przepisach podatku dochodowe-

go niektóre kary umowne zostały wy-
łączone z kosztów uzyskania przy-
chodów. Nie są mianowicie kosztem 
kary umowne z tytułu:
■ wad dostarczonych towarów, wy-

konanych robót i usług oraz
■ zwłoki w dostarczeniu towaru 

wolnego od wad albo
■ zwłoki w usunięciu wad towarów 

albo wykonanych robót i usług
(art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p.).
Jak jednak rozumiemy, w Pań-

stwa sytuacji kara umowna jest za 
przedterminowe rozwiązanie umo-
wy. Taki rodzaj kary nie został wyłą-
czony z kosztów podatkowych.

W wielu sytuacjach dla podatni-
ków zapłacenie kary umownej 
wynikającej z niekorzystnej umo-
wy jest oczywistym posunięciem 
z punktu widzenia analizy finanso-
wej. Korzystniej stracić 350 000 zł, 
płacąc karę umowną przewidzianą 
w umowie, niż stracić np. 2 mln zł, 

wykonując taką niekorzystną umowę. 
Zapłacenie kary umownej umożliwia 
uniknięcie negatywnych konsekwen-
cji ekonomicznych realizacji nieko-
rzystnej umowy w postaci zmniejsze-
nia przychodów albo zwiększenia 
kosztów.

Skoro zapłata kary umownej 
może odegrać rolę bezpiecznika 
przed większymi stratami, to przed-
siębiorcy uważają, że mają prawo 
uznać taki wydatek za racjonalny 
i zaliczyć go do kosztów uzyskania 
przychodu. Zapłata kary umownej 
może pełnić funkcję zabezpieczenia 
źródła przychodów albo zmniejsze-
nia innych kosztów uzyskania przy-
chodu wynikających z wykonania 
niekorzystnej umowy. Dla przedsię-
biorców decydujących się na zapła-
tę kary umownej jest to oczywista 
kwalifikacja. Dla fiskusa sprawa nie 
jest już tak prosta. Organy podatko-
we analizują, jak doszło do podpisa-
nia niekorzystnej umowy i starają 
się dowieść, że skoro taka umowa 
została zawarta, przedsiębiorca po- 
winien ponieść wszelkie jej kon sek-
wencje. Fakt podpisania nieko-
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rzystnej umowy świadczy o lek-
komyślności przedsiębior cy, braku 
jego profesjonalizmu. W takiej sytu-
acji przedsiębiorca nie może być, 
zdaniem fiskusa, premiowany przez 
skarb państwa w ten sposób, że za-
płaci mniejsze podatki dzięki zali-
czeniu np. kary umownej o wartości 
350 000 zł do kosztów uzyskania 
przychodów. Organy podatkowe 
bardzo często pomijają to, że o tym, 
iż umowa jest niekorzystna, przed-
siębiorca nie wiedział i nie mógł 
wiedzieć w momencie podpisania 
umowy.

W sytuacji opisanej w pytaniu nie 
wiemy, czy poprzedni zarząd spółki 
działał w sposób świadomy, zawie-
rając niekorzystną dla spółki i jej 
akcjonariuszy umowę. Nawet jed-
nak w sytuacjach, gdy takiego świa-
domego działania nie ma, a brak ko-
rzyści z umowy wynika np. ze zmian 
kursów walut (przy kontraktach 
eksportowych albo importowych) 
albo stóp procentowych, fiskus kwe-
stionuje możliwość zaliczenia kary 
umownej do kosztów uzyskania 
przychodów.

Na szczęście dla podatników sądy 
administracyjne zajmują najczęściej 
korzystne dla podatników stanowi-
sko. Przykładem takiego stanowiska 
jest niedawny wyrok WSA w Gdań-
sku z 4 stycznia 2011 r. (sygn. akt 
I SA/Gd 1107/10). Sąd ten oparł się 
na bardzo szerokiej wykładni art. 15 
ust. 1 u.p.d.o.p. Za koszt uzyskania 
przychodu uznał wszystkie racjo-
nalne i gospodarczo uzasadnione 
i definitywnie poniesione wydatki, 
których celem jest osiągnięcie przy-
chodów lub zachowanie albo zabez-
pieczenie ich źródła, związane 
z prowadzoną działalnością gospo-
darczą, jeżeli nie zostały one wy-
mienione w katalogu kosztów (wy-
datków) zawartym w art. 16 ust. 1 
u.p.d.o.p. Za decydujące kryterium, 
od którego spełnienia zależy możli-
wość zaliczenia wydatku do kosz-
tów, sąd uznał kryterium celu po-
niesionego wydatku. Sąd podkreślił, 
że ocena zachowania podatnika, 
kwalifikującego określony wydatek 
jako koszt podatkowy, powinna być 
dokonywana również z perspekty-
wy związku tego wydatku z prowa-

dzoną działalnością gospodarczą 
oraz jego wiedzy o związkach przy-
czynowych. Chodzi tutaj o ocenę, 
czy dany wydatek (koszt) mógł 
obiektywnie przyczynić się do reali-
zacji pożądanego celu – osiągnięcia 
przychodu lub zachowania albo za-
bezpieczenia jego źródła. Jednak 
nie oznacza, że warunkiem zalicze-
nia wydatków do kosztów jest to, że 
cel ten został przez Państwa osią-
gnięty. Kryteria oceny, o której tu 
piszemy, można znaleźć w wyroku 
WSA w Lublinie z 4 grudnia 2009 r., 
sygn. akt I SA/LU 536/09: (...) go-
spodarczo uzasadnione i racjonalne 
decyzje gospodarcze, podejmowane 
pierwotnie w określonych warunkach 
determinujących ich treść i kon sek-
wencje (również konsekwencje praw-
nopodatkowe), w związku z istotną 
zmianą okoliczności i warunków oto-
czenia zewnętrznego (np. wzrost cen 
na rynku; obniżenie popytu; wzrost 
kosztów; niekorzystna zmiana ko-
niunktury), z perspektywy oceny ne-
gatywnych skutków tych zmian na 
przychód podatkowy mogą (wręcz mu-
szą) skutkować ich rewizją w nowych 
warunkach czasu i miejsca, a to 
w związku z potrzebą (koniecznością) 
podjęcia przez podatnika działań 
zmierzających do zachowania albo 
zabezpieczenia źródła przychodów. 
Istotne jest więc, aby kwalifikując 
dany wydatek jako koszt podatkowy, 
uwzględniać również kwestię logiczne-
go ciągu zdarzeń determinujących 
określone i konkretne działania po-
datnika, tj. począwszy od momentu 
zawarcia umowy z klauzulą odszko-
dowania, na wypadek odstąpienia od 
niej (…).

Na podstawie tego argumentu sąd 
uznał, że zapłata kary umownej 
może stanowić koszt uzyskania 
przychodów podatnika. Dotyczy to 
jednak okoliczności, gdy podatnik 
ma do wyboru odstąpienie od umo-
wy i zapłatę odszkodowania albo 
wywiązanie się z umowy i poniesie-
nie realnych strat finansowych. 
Wtedy także koszty odszkodowania, 
jako służące zabezpieczeniu źródła 
przychodów, mogą być rozpoznane 
jako koszty uzyskania przychodu. 
To Państwo, jako podatnik, w czasie 
postępowania kontrolnego powinni 

wykazać takie właśnie zagrożenie 
źródła przychodu.

Powołany wyrok WSA w Gdańsku 
z 4 stycznia 2011 r. mogą Państwo 
wykorzystać w przypadku sporu 
w dwojaki sposób.

Po pierwsze, w treści uzasadnie-
nia zostały wymienione korzystne 
dla podatników wyroki, które mogą 
być przydatne w tego typu spra-
wach. Są to wyroki:
■ WSA w Łodzi z 20 lutego 2010 r. 

(sygn. akt I SA/ŁD 1059/09),
■ WSA w Lublinie z 4 grudnia 2009 r. 

(sygn. akt I SA/LU 536/09),
■ NSA z 20 marca 2009 r. (sygn. akt 

II FSK 1915/07),
■ NSA z 27 stycznia 2003 r. (sygn. 

akt III SA 1652/01),
■ WSA w Krakowie z 11 lipca 2007 r. 

(sygn. akt I SA/KR 1509/06),
■ WSA w Warszawie z 8 sierpnia 

2006 r. (sygn. akt III SA/WA 
1447/06).
Po drugie, w wyroku sąd odniósł 

się do często towarzyszącej proble-
matyce kar umownych kwestii kwali-
fikacji wydatków przedsiębiorcy po-
niesionych na koszty postępowania 
sądowego. W odniesieniu do możli-
wości zaliczenia do kosztów uzyska-
nia przychodów wydatków na kosz-
ty procesu w pierwszej instancji, 
koszty postępowania apelacyjnego, 
zwrotu wydatków oraz opłaty sądo-
wej od pozwu, sąd stwierdził, że 
przepisy prawa podatkowego nie 
przewidują szczegółowych unormo-
wań w zakresie możliwości zalicze-
nia do kosztów uzyskania przycho-
du wydatków poniesionych na 
zapłatę kosztów procesowych. Wy-
datki te mogą zatem stanowić kosz-
ty uzyskania przychodu, jeżeli speł-
niają przesłanki określone w art. 15 
ust. 1 u.p.d.o.p., w szczególności zo-
stały poniesione w celu uzyskania 
przychodu bądź też zachowania lub 
zabezpieczenia jego źródła.

Tomasz Król
 konsultant podatkowy

PODSTAWA PRAWNA  
■ art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
nr 74, poz. 397 z późn. zm.). 
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Czy karne odsetki od kredytu 
mogą stanowić koszt podatkowy

PYTANIE
Spółka uzyskała kredyt w jednym 
z polskich banków. Niestety, ze 
względu na brak możliwości pro-
wadzenia działalności na założo-
nym poziomie przychody spółki 
(w pewnym okresie) nie wystarcza-
ły na pokrywanie wszystkich jej zo-
bowiązań – także względem banku. 
W związku z tym bank naliczył kar-
ne odsetki, których konieczność 
opłaty w określonych sytuacjach 
(m.in. przy zwłoce w opłacaniu kre-
dytu) wynikała z umowy kredyto-
wej. Spółka dokonała płatności 
kwoty ponad 50 000 zł z tytułu kar-
nych odsetek. Czy wydatki na ten 
cel stanowią dla spółki koszt uzy-
skania przychodów w podatku do-
chodowym?

ODPOWIEDŹ
Nie ma przeszkód, aby wydatki 

ponoszone na spłatę karnych odse-
tek, które wynikają z umowy kredy-
towej łączącej spółkę z bankiem, 
zaliczyć do kosztów uzyskania 
przychodów. 

WYJAŚNIENIE
Odsetki od kredytu wykorzystywa-

nego na potrzeby prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej stanowią koszt 
uzyskania przychodów, jeżeli zostały 
zapłacone. Należy jednak pamiętać, 
że kosztów uzyskania przychodów 
nie stanowią naliczone, lecz nieza-
płacone albo umorzone odsetki od 
zobowiązań, w tym również od poży-
czek (kredytów) – art. 16 ust. 1 
pkt 11 u.p.d.o.p. 

Warto przy tym zauważyć, że na-
wet zapłacone odsetki nie zawsze 
będą stanowić koszt uzyskania przy-
chodów bądź też sposób ich rozpo-
znania będzie inny (np. zwiększa 
wartość środka trwałego). W szcze-
gólności przy kwalifikacji odsetek do 
kosztów prowadzonej działalności 
należy brać pod uwagę regulacje 
art. 16 ust. 1 pkt 10–13a u.p.d.o.p. 

Takie stanowisko potwierdza inter-
pretacja Dyrektora Izby Skarbowej 

w Łodzi z 15 maja 2012 r., sygn. 
IPTPB3/423-104/12-2/PM: (…) Od-
setki od kredytu inwestycyjnego naliczo-
ne do dnia przekazania środka trwałego 
do używania zgodnie z art. 16g ust. 4 
u.p.d.o.p. winny zwiększać jego wartość 
początkową, a w konsekwencji poprzez 
odpisy amortyzacyjne będą uwzględnio-
ne w kosztach uzyskania przychodów. 
Natomiast odsetki od ww. kredytu za-
płacone po dniu oddania budynku do 
używania Spółka będzie mogła zaliczyć 
do kosztów uzyskania przychodów na 
podstawie ogólnej zasady wyrażonej 
w art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 
ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.p.  

Badając możliwość uznania za po-
datkowy koszt prowadzonej działalno-
ści spłaty karnych odsetek, które wyni-
kają z wiążącej bank i spółkę umowy 
kredytowej, należy stwierdzić, że nie 
ma podstaw do odmówienia podatni-
kowi podatku dochodowego od osób 
prawnych możliwości zaliczenia takich 
należności – jeżeli zostały spłacone – do 
kosztów uzyskania przychodów.

Prawodawca nie uznaje za koszt 
uzyskania przychodów:
■ grzywien i kar pieniężnych orzeczo-

nych w postępowaniu karnym, kar-
nym skarbowym, administracyjnym 
i w sprawach o wykroczenia oraz 
odsetek od tych grzywien i kar 
(art. 16 ust. 1 pkt 18 u.p.d.o.p.),

■ kar, opłat i odszkodowań oraz odse-
tek od tych zobowiązań z tytułu:
a)  nieprzestrzegania przepisów 

w zakresie ochrony środowiska,
b)  niewykonania nakazów właści-

wych organów nadzoru i kon-
troli dotyczących uchybień 
w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy (art. 16 ust. 1 
pkt 19 u.p.d.o.p.),

■ kar umownych i odszkodowań z tytu-
łu wad dostarczonych towarów, wy-
konanych robót i usług oraz zwłoki 
w dostarczeniu towaru wolnego od 
wad albo zwłoki w usunięciu wad to-
warów albo wykonanych robót i usług 
(art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p.).
Karne odsetki naliczane przez bank 

nie mogą być zaliczone do którejkol-

wiek z wymienionych grup. Tym sa-
mym, jeśli spełniają pozostałe przesłan-
ki dla uznania ich za koszt podatkowy 
(art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.), nie ma ku 
temu żadnych przeszkód. W szczegól-
ności należy zauważyć, że samo ozna-
czenie danego zobowiązania jako „kar-
nego” (np. użycie w umowie kredytowej 
określenia „karne odsetki”) nie może 
stanowić o jego ustawowo karnym cha-
rakterze. Nie jest to zatem świadczenie, 
które można zrównać z grzywną czy 
karą pieniężną wymierzaną przez or-
gan administracji. Nie obowiązują więc 
tu ograniczenia co do możliwości zali-
czenia do kosztów (…).

Dodatkowo możliwość zaliczania 
do kosztów podatkowych karnych 
odsetek wynikających z umów kredy-
towych czy pożyczek potwierdzają 
organy podatkowe w wydawanych 
interpretacjach, np. w piśmie Dy-
rektora Izby Skarbowej w Warsza-
wie z 14 listopada 2011 r., sygn. 
IPPB3/423-726/11-2/PK1.

Reasumując, w przypadku dokony-
wania wydatków na spłatę karnych 
odsetek wynikających z umowy kre-
dytowej łączącej spółkę z bankiem nie 
ma przeszkód, aby zaliczyć je do kosz-
tów uzyskania przychodów. Sama na-
zwa tego świadczenia („karne”) nie 
ma przytym żadnego znaczenia. 
W dalszym ciągu jest to zobowiązanie 
wynikające ze stosunków cywilno-
prawnych. Należy jednak brać pod 
uwagę fakt, że kosztami podatkowy-
mi są wyłącznie odsetki opłacone (do-
tyczy to również opłacania ewentual-
nych karnych odsetek).

Grzegorz Gębka
doradca podatkowy, prawnik, 

autor publikacji z zakresu
 prawa podatkowego, właściciel 

kancelarii prawnopodatkowej

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 15 ust. 1, art. 15b, art. 16 ust. 1 

pkt 10–13a, art. 18, 19 i 22 ustawy 
z 15 lutego 1992 r. o podatku docho-
dowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). 
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Czy można zaliczyć do kosztów 
zasądzone przez sąd wynagrodzenie 

PYTANIE
Jestem przedsiębiorcą budowla-
nym. Odmówiłem zapłaty za fakturę 
wystawioną przez podwykonawcę, 
gdyż kwestionowaliśmy jakość wy-
konanych przez niego prac. Podwy-
konawca skierował sprawę do sądu, 
który nakazał mi zapłatę za fakturę 
wraz z odsetkami. Czy w tej sytuacji 
koszt wynikający z faktury oraz za-
sądzone odsetki mogę zaliczyć do 
kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ
Tak, zarówno koszt wynikający 

z faktury wystawionej przez pod-
wykonawcę, jak i zasądzone przez 
sąd odsetki może Pan zaliczyć do 
kosztów uzyskania przychodów. 

WYJAŚNIENIE
Kosztami uzyskania przychodów są 

koszty ponoszone przez podatników 
w celu osiągnięcia przychodów lub 
zachowania albo zabezpieczenia źró-
dła przychodów, z wyjątkiem kosz-
tów wymienionych jako niestanowią-
ce kosztów uzyskania przychodów 
(art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.). Kosztami 
uzyskania przychodów są z całą pew-
nością koszty zakupu usług podwyko-
nawców. Wydatki takie są bowiem po-
noszone w celu uzyskania przychodów 
z tytułu czynności, w których wyko-
naniu uczestniczą podwykonawcy, 
a jednocześnie nie zostały one wymie-
nione wśród kosztów niestanowią-
cych kosztów uzyskania przychodów.

Podatnik ma również prawo do zali-
czania do kosztów wydatków ponie-
sionych na zakup usług podwykonaw-
ców, które były kwestionowane i nie 
zostały przez podatników opłacone 
od razu, lecz dopiero po wyroku sądu 
nakazującym ich zapłatę (oczywiście 
jeżeli wydatki te nie zostały zaliczone 
przez podatnika do kosztów uzyska-
nia przychodów wcześniej, np. przez 
wpisanie do pkpir otrzymanej od pod-
wykonawcy faktury, mimo jej nieure-
gulowania). Potwierdził to Dyrektor 
Izby Skarbowej w Katowicach w inter-
pretacji indywidualnej z 8 grudnia 

2011 r., sygn. IBPBI/1/415-874/11/AP, 
w której czytamy, że: (...) kwota głów-
na zasądzona przez Sąd, która w isto-
cie stanowiła zapłatę za wykonanie 
usług budowlanych zleconych przez 
Wnioskodawcę swojemu podwykonaw-
cy, jako wydatek poniesiony w związku 
z uzyskaniem przychodu z prowadzo-
nej w formie spółki cywilnej pozarolni-
czej działalności gospodarczej, może 
zostać uznana za koszt uzyskania przy-
chodów tej działalności, na podstawie 
art. 22 ust. 1 ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (…).

Jeżeli podatnik nie zaewidencjono-
wał w pkpir otrzymanej od podwyko-
nawcy faktury w dacie jej wystawie-
nia, to po zapłaceniu na podstawie 
wyroku spornej kwoty nie powinien 
jej zaliczyć do kosztów na bieżąco, tyl-
ko cofnąć się w pkpir do miesiąca, 
w którym podwykonawca wystawił 
fakturę, i dopisać ją do tego miesiąca.

Do kosztów uzyskania przychodów 
podatnik może również zaliczyć zasą-
dzone w opisanym przypadku przez 
sąd odsetki. Koszt tych odsetek powi-
nien jednak rozliczyć w kosztach na 
bieżąco. Jest to spowodowane brzmie-
niem art. 23 ust. 1 pkt 32 u.p.d.o.f., 
który stanowi, że nie uważa się za 
koszty uzyskania przychodów naliczo-
nych, lecz niezapłaconych albo umo-
rzonych odsetek od zobowiązań, 
w tym również od pożyczek (kredy-
tów). A zatem zasądzone odsetki są dla 
podatnika kosztem dopiero w momen-
cie zapłaty. Stanowisko takie potwier-
dził również Dyrektor Izby Skarbowej 
w Katowicach w cytowanej wcześniej 
interpretacji indywidualnej z 8 grudnia 
2011 r., sygn. IBPBI/1/415-874/11/AP, 
stwierdzając, że: (...) odsetki od 
ww. należności głównej, jako świadcze-
nie uboczne w stosunku do świadczenia 
głównego, stanowią koszty uzyskania 
przychodów zawsze w momencie zapła-
ty. Powyższe oznacza, iż Wnioskodawca 
może zaliczyć do kosztów uzyskania 
przychodów prowadzonej w formie spół-
ki cywilnej pozarolniczej działalności 
gospodarczej zasądzone odsetki ustawo-
we w momencie ich zapłaty (…).

PRZYKŁAD

W maju 2012 r. podatnik pro-
wadzący podatkową księgę 
przychodów i rozchodów (i roz-
liczający koszty metodą kaso-
wą) otrzymał od podwykonaw-
cy fakturę (wystawioną 10 maja 
2012 r.) za wykonaną usługę 
budowlaną. Faktury tej podat-
nik nie opłacił (i nie zaliczył 
kosztu z niej wynikającego do 
kosztów uzyskania przycho-
dów), gdyż zakwestionował 
jakość wykonanej usługi. Pod-
wykonawca skierował sprawę 
do sądu, który wyrokiem 
z 17 czerwca 2013 r. nakazał 
podatnikowi zapłatę należności 
wraz z odsetkami. Zapłaty na-
leżności głównej i odsetek po-
datnik dokonał 3 lipca 2013 r. 
W tej sytuacji podatnik:
1)  koszt należności głównej 

(w wysokości netto, jeżeli 
z faktury wystawionej przez 
podwykonawcę przysługuje 
mu prawo do odliczenia po-
datku naliczonego – zob. 
art. 23 ust. 1 pkt 43 u.p.d.o.f.) 
może zaliczyć do kosz tów uzy-
skania przychodów 2012 r. 
(w drodze korekty zeznania 
PIT-36 lub PIT-36L za 
2012 r.),

2)  koszt odsetek może zaliczyć 
do kosztów uzyskania przy-
chodów lipca 2013 r.

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii podatkowej, 
autor licznych publikacji 

z zakresu prawa podatkowego

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 22 ust. 1, 4 i 6b oraz art. 23 ust. 1 

pkt 32 i 43 ustawy z 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r.  poz. 361 
z późn. zm.). 
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Jakie odsetki od odsetek 
PYTANIE
Mam dłużnika, który bardzo długo 
zwleka z zapłatą za towar, stosując 
przy tym przeróżne wybiegi. Faktura 
stała się wymagalna już kilka miesię-
cy temu. Od jakiego momentu mogę 
liczyć odsetki od zaległych odsetek? 

ODPOWIEDŹ
Co do zasady odsetki od odsetek 

należą się dopiero po wytoczeniu 
powództwa.

WYJAŚNIENIE
Interesującą nas kwestię reguluje 

wprost art. 482 § 1 k.c., zgodnie z któ-
rym od zaległych odsetek można żą-
dać odsetek za opóźnienie dopiero od 
chwili wytoczenia o nie powództwa, 
chyba że po powstaniu zaległości stro-
ny zgodziły się na doliczenie zale-
głych odsetek do dłużnej sumy. Nie 
dotyczy to pożyczek długotermino-
wych udzielanych przez instytucje 
kredytowe. Jak widzimy, Kodeks cy-
wilny ustanawia zakaz umawiania się 
z góry o zapłatę procentu składanego. 
Dotyczy to zarówno odsetek kapitało-

wych, jak i odsetek za opóźnienie. 
Można zatem stwierdzić, że odsetki 
od zaległych odsetek to instytucja 
znajdująca zupełnie wyjątkowe zasto-
sowanie, a ograniczenia (tzw. zakaz 
anatocyzmu) mają na celu ochronę 
dłużnika przed lawinowo rosnącymi 
obciążeniami. Jak wskazał SA w Kato-
wicach w wyroku z 12 lutego 1992 r. 
(sygn. akt I ACr 31/92, OSA z 1992 r. 
nr 7, poz. 62): (...) zgodnie z art. 482 
§ 1 k.c. od zaległych odsetek można żą-
dać odsetek za opóźnienie dopiero od 
chwili wytoczenia powództwa. Żądanie 
odsetek za opóźnienie od zaległych od-
setek możliwe jest dopiero od momentu 
wytoczenia powództwa o odsetki, a nie 
za okres wcześniejszy, co stanowi do-
datkową ochronę dłużnika przed nad-
miernym obciążeniem (...). 

W analizowanym przypadku, w bra-
ku odmiennej umowy odsetki od zale-
głych odsetek należą się dopiero po wy-
toczeniu powództwa. Co oczywiste 
takie żądanie może Pan jednak zgłosić 
już w pozwie, należycie uzasadniając, 
że odsetki należą się w wyższej niż wy-
nikałoby to z ustawy wysokości. Bardzo 

ważne jest przy tym właściwe umiejsco-
wienie sytuacji w czasie, ponieważ od-
setki liczy się od określonej daty. Dniem 
wniesienia pozwu będzie dzień złoże-
nia pisma w sądzie na właściwym 
dzienniku podawczym albo data stem-
pla pocztowego, gdy powód zdecyduje 
się pozew wysłać. Nie ma zatem zna-
czenia data widniejąca na piśmie. War-
to przy tym wiedzieć, że dłużnik nie 
może zwolnić się z obowiązku zapłaty 
odsetek przez wykazanie, iż nie ponosi 
odpowiedzialności za okoliczności, któ-
re spowodowały opóźnienie. Odsetki 
stają się wymagalne z upływem pierw-
szego dnia od terminu wymagalności 
roszczenia głównego i każdy następny 
dzień opóźnienia powoduje wymagal-
ność roszczenia o odsetki za okres po-
przedzający tę datę. 

Adam Malinowski 
radca prawny

PODSTAWA PRAWNA  
■ art. 482 ustawy z 23 kwietnia 1964 r.  

– Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 121). 

Czy stosujemy trzyletni termin przedawnienia 
PYTANIE 
Jak wygląda sprawa przedawnienia 
odsetek na gruncie roszczeń z umo-
wy sprzedaży w działalności gospo-
darczej? Czy jest prawdą, że w tym 
zakresie istnieje specjalny dwuletni 
termin przedawnienia? Moim zda-
niem przy odsetkach przedawnie-
nie powinno wynosić 3 lata. 

ODPOWIEDŹ 
W analizowanej sytuacji odsetki 

przedawniają się w terminie 2-let-
nim. 

WYJAŚNIENIE 
Roszczenia z tytułu sprzedaży doko-

nanej w zakresie działalności przed-
siębiorstwa sprzedawcy, roszczenia 
rzemieślników z takiego tytułu oraz 
roszczenia prowadzących gospodar-
stwa rolne z tytułu sprzedaży płodów 

rolnych i leśnych przedawniają się 
z upływem 2 lat (art. 554 k.c.). Przepis 
ten skraca ogólny termin przedawnie-
nia roszczeń z działalności gospodar-
czej do 2 lat, nie wspomina jednak 
w żadnym zakresie o odsetkach. Stąd 
należy sięgnąć do art. 118 k.c., zgodnie 
z którym roszczenia o świadczenia 
okresowe przedawniają się z upływem 
3 lat. Takie brzmienie przepisów 
w oczywisty sposób prowadzi do roz-
bieżności. Mogłoby bowiem w prakty-
ce dojść do sytuacji, w której roszcze-
nie główne uległoby przedawnieniu, 
a kontrahent mógłby jeszcze docho-
dzić odsetek. Sądy orzekały w takich 
wypadkach rozmaicie, dlatego Sąd 
Najwyższy w wyroku z 16 lutego 
2005 r. (sygn. akt IV CK 492/04, 
niepublikowany) wskazał, że: (...) 
art. 554 k.c. nie jest przepisem szczegól-
nym w stosunku do art. 118 k.c. w za-

kresie ustanowionego w nim terminu 
przedawnienia roszczeń o świadczenia 
okresowe. Niemniej jednak, z uwagi na 
akcesoryjność roszczeń o odsetki za 
opóźnienie w stosunku do roszczenia 
głównego, wyrażającą się uzależnieniem 
ich powstania od istnienia niespełnione-
go w terminie roszczenia o świadczenie 
pieniężne, za obowiązującą zasadę nale-
ży uznać, że wraz z przedawnieniem się 
roszczenia głównego przedawniają się 
roszczenia o świadczenia uboczne, choć-
by nawet nie upłynął jeszcze termin ich 
przedawnienia (...).

Adam Malinowski 
radca prawny

PODSTAWA PRAWNA  
■ art. 554 ustawy z   23 kwietnia 1964 r.  

– Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 121). 
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Oświadczenia 
o podstawie składek ZUS
Stan prawny na 1 kwietnia 2014 r. 

IZABELA NOWACKA – ekonomistka, od ponad 10 lat zajmuje się tematyką wynagrodzeń i rozliczaniem 
płac, prowadzi portal kadrowo-płacowy, autorka licznych publikacji z dziedziny prawa pracy i ubez-
pieczeń społecznych

Ubezpieczony, mający kilka tytułów do ubezpieczeń, 
jest zobowiązany powiadomić swoich pracodaw-
ców o przekroczeniu rocznej podstawy. Jeżeli 
oświadczenie zostanie przez ubezpieczonego błęd-
nie wypełnione, będzie musiał zwrócić kwotę nie-
opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe wraz z odsetkami. Sytuacja może w prak-
tyce dotyczyć konieczności dokonania korekty odli-
czeń składek za 2013 r.

Jedyny pracodawca

Jeżeli płatnik składek jest jedynym pracodawcą dla da-
nego pracownika, to na podstawie własnej dokumentacji 
płacowej ma możliwość sprawdzania na bieżąco wysokości 
wynagrodzenia pod kątem limitu 30-krotności. Inaczej sy-
tuacja wygląda, gdy pracownik ma jeszcze inne miejsca 
pracy, z których osiąga przychody. Do ustalenia rocznej 
podstawy wymiaru składek sumuje się bowiem wszystkie 
przychody pracownika podlegające oskładkowaniu, uzys-
kane od każdego z płatników. A zatem w takiej sytuacji 
ubezpieczony ma obowiązek kontrolować, czy kwota ogra-
niczenia została już osiągnięta. Jeśli tak, zawiadamia o tym 
wszystkich swoich płatników składek (art. 19 ust. 6 ustawy 
systemowej). Wówczas płatnicy, na podstawie złożonego 
przez pracownika oświadczenia, zaprzestają naliczania 
i przekazywania na konto ZUS składek emerytalnej i rento-
wych (art. 16 ustawy systemowej).

PRZYKŁAD

Joanna W. pracuje w firmie farmaceutycznej na sta-
nowisku dyrektora. Jednocześnie pracuje w innej fir-
mie na 3/5 etatu. Pracownica pod koniec roku prze-
kroczy roczną podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W związku

z tym w obu zakładach pracy złoży oświadczenie 
o wysokości dochodu osiągniętego w danym roku ka-
lendarzowym oraz wskaże, jaki dochód osiągnie 
w miesiącu przekroczenia. Na podstawie tych infor-
macji pracodawcy Joanny W. będą mogli prawidłowo 
ustalić kwotę przekroczenia w roku kalendarzowym.

Przepisy ustawy systemowej nie wskazują terminu złoże-
nia oświadczenia przez pracownika. Aby jednak pracodaw-
ca mógł prawidłowo naliczyć składki i w obowiązującym 
go terminie wysłać dokumentację do ZUS, przyjmuje się, 
że oświadczenie powinno dotrzeć przed upływem terminu 
płatności składek za miesiąc, w którym nastąpiło przekro-
czenie limitu 30-krotności. W praktyce zdarza się, że pra-
cownik złoży oświadczenie o zaprzestaniu opłacania skła-
dek emerytalnej i rentowych za późno, w wyniku czego 
powstanie ich nadpłata. Zdarzają się też przypadki, że 
ubezpieczony nieprawidłowo wskaże miesiąc osiągnięcia 
limitu 30-krotności. Jeśli takie sytuacje będą miały miejsce 
i z tego tytułu powstanie niedopłata składek, sam będzie 
musiał pokryć powstałe zadłużenie w całości.

PRZYKŁAD

Do firmy „Dag” wpłynęło pismo z ZUS o nieprawidło-
wej (zaniżonej) wysokości podstawy wymiaru składek 
wykazanej w listopadzie 2013 r. dotyczące pracownika 
Mariana G. Marian G., zatrudniony we wrześniu 
2013 r., złożył oświadczenie o wysokości rocznej pod-
stawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe osiągniętej u poprzedniego pracodawcy. We 
wniosku pracownik wskazał, że kwotę podstawy eme-
rytalno-rentowej podał na podstawie zaświadczenia 
otrzymanego od poprzedniego  pracodawcy. Mimo że 
poprzedni pracodawca wystawił błędne zaświadcze-
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nie, to odpowiedzialność za błąd poniesie pracownik. 
Pracownik będzie musiał zwrócić pracodawcy niedo-
płatę składek wraz z odsetkami.

Bez względu na to, czy ubezpieczony umyślnie zbyt wcze-
śnie ograniczył opłacanie składek, czy się pomylił, licząc swo-
je przychody stanowiące podstawę wymiaru składek, lub 
otrzymał błędne zaświadczenie od innych pracodawców, to 
odpowiedzialność za mylne ustalenie rocznego ograniczenia 
poniesie tylko on (art. 19 ust. 6 ustawy systemowej w zw. 
z § 10 rozporządzenia składkowego). Zaległość nie jest bo-
wiem rozłożona na ubezpieczonego i płatnika, tak jak w przy-
padku finansowania składek na ubezpieczenia społeczne.

Pracodawca, na zasadzie roszczenia regresowego, ma 
prawo ubiegać się o zwrot przez pracownika całej zapła-
conej zaległości. W tym celu powinien wystosować do 
pracownika pismo informujące o konieczności zwrotu 
niedopłaconych składek. Najpierw jednak pracodawca 
powinien skorygować dokumenty rozliczeniowe do ZUS 
za okres, gdy składki powinny być jeszcze zapłacone. 
W korektach płatnik składek nalicza je ponownie, tym 
razem od właściwej podstawy wymiaru. W wyniku ko-
rekt dokumentacji do ZUS powstanie niedopłata na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz nadpłata skład-
ki zdrowotnej. Różnica między niedopłatą składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe a nadpłatą składki 
zdrowotnej będzie niedopłatą, którą ubezpieczony musi 
zwrócić pracodawcy.

PRZYKŁAD

Firma „Aviola” zatrudnia na pełny etat Karola B., z wynagrodzeniem miesięcznym 9000 zł. Karol B. jest jednocześ-
nie pracownikiem innego podmiotu, na pół etatu. Na początku lutego 2014 r. „Aviola” otrzymała z ZUS decyzję o po-
wstałej niedopłacie składek emerytalno-rentowych u pracownika, gdyż w 2013 r. składki zostały odprowadzone od 
zaniżonej podstawy wymiaru. Pracownik poinformował obu swoich pracodawców, aby już za listopad 2013 r. nie 
opłacali tych składek. ZUS wyliczył, że za listopad firma „Aviola” powinna opłacić składki od podstawy wymiaru wy-
noszącej 780 zł. W związku z nieopłaceniem składek płatnik musi skorygować za Karola B. za listopad 2013 r. raport 
ZUS RCA, a wraz z nim deklarację ZUS DRA. Korekta polega na porównaniu danych z pierwszego raportu ZUS RCA 
z prawidłowym stanem faktycznym, wpisaniu poprawnych kwot podstaw wymiaru na poszczególne ubezpieczenia 
i kwot składek oraz wyliczeniu różnicy w należnościach i ustaleniu odsetek za zwłokę.

Raport ZUS RCA za listopad 2013 r. (przed korektą)
W raporcie ZUS RCA za 11/2013 wykazano za pracownika następujące podstawy wymiaru i składki:

Składki finansowane przez Podstawa
wymiaru składek Kwoty składek Łączna kwota składek

pracownika:
■ emerytalna (9,76%)
■ rentowa (1,5%)
■ chorobowa (2,45%)

 
0 zł
0 zł
9000 zł

 
0 zł
0 zł
220,50 zł

220,50 zł

■ zdrowotna (9%) 8779,50 zł
(9000 zł – 220,50 zł)

790,16 zł 790,16 zł

pracodawcę:
■ emerytalna (9,76%)
■ rentowa (6,5%)

 
0 zł
0 zł

 
0 zł
0 zł

0 zł

Raport ZUS RCA za listopad 2013 r. (po korekcie)

Składki finansowane przez Podstawa
wymiaru składek Kwoty składek Łączna kwota składek

pracownika:
■ emerytalna (9,76%)
■ rentowa (1,5%)
■ chorobowa (2,45%)

780 zł
780 zł
9000 zł

76,13 zł
11,70 zł
220,50 zł

308,33 zł

■ zdrowotna (9%) 8691,67 zł
(9000 zł – 308,33 zł)

782,25 zł 782,25 zł

pracodawcę:
■ emerytalna (9,76%)
■ rentowa (6,5%)

 
780 zł
780 zł

  
76,13 zł
50,70 zł

126,83 zł
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Składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz FP i FGŚP finansowane przez pracodawcę pozostaną bez zmian.
W wyniku korekty raportu wystąpiła:
■ niedopłata w składkach społecznych:

– po stronie pracownika – 87,83 zł (308,33 zł – 220,50 zł),
– po stronie pracodawcy – 126,83 zł;

■ nadpłata składki zdrowotnej po stronie pracownika – 7,91 zł (790,16 zł – 782,25 zł).
Łącznie pracownik powinien zwrócić pracodawcy 206,75 zł [(87,83 zł + 126,83 zł) – 7,91 zł]. Oprócz należności 
głównej pozostają jeszcze odsetki za zwłokę ustalane na zasadach i w wysokości określonej w Ordynacji podatkowej. 
Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 6,60 zł.

Aby uniknąć takiej sytuacji, ubezpieczony i płatnik mają 
pewne możliwości ustalenia prawidłowej kwoty podstawy 
ograniczenia. Ubezpieczony, składając u aktualnego praco-
dawcy oświadczenie, powinien ustalić kwotę podstawy 
emerytalno-rentowej w danym roku kalendarzowym ze 
szczególną starannością na podstawie:
■ informacji płacowych od pracodawców, tzw. pasków,
■ informacji miesięcznej/rocznej dla pracownika (a wcześ-

niej raportów ZUS RMUA),
■ zaświadczenia o wysokości podstawy wymiaru składek 

wydanego przez płatnika (art. 41 ust. 8b ustawy syste-
mowej).
Natomiast jeśli pracodawca jako płatnik składek nie jest 

pewny, czy oświadczenie złożone przez pracownika jest pra-
widłowe i czy zapłata składek zostanie poprawnie wstrzy-
mana (ani za wcześnie, ani za późno), ma prawo wystąpić 
do ZUS o potwierdzenie, czy podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe została faktycznie wła-
ściwie obliczona i osiągnęła roczny limit. Wniosek o weryfi-
kację płatnik może złożyć we właściwej dla siebie, ze wzglę-
du na miejsce prowadzenia działalności, terenowej jednostce 
organizacyjnej ZUS lub elektronicznie za pomocą platformy 
PUE na formularzu ZUS-EPW (Wniosek o ustalenie przekro-
czenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek). Jeśli 
ubezpieczony błędnie poda podstawę, płatnik składek ma 
obowiązek skorygować dokumenty rozliczeniowe oraz listy 
płac, a także dopłacić zaległe składki wraz z odsetkami.

Odpowiedzi 
na pytania Czytelników

Czy kwotę zaległych składek emerytalno-rentowych 
wraz z odsetkami opłaconych przez pracodawcę z wła-

snych środków można potrącić pracownikowi bez jego 
zgody?

Nie. Jest to należność na rzecz pracodawcy i na jej potrą-
cenie pracodawca powinien mieć pisemną zgodę pracowni-
ka. Jeżeli pracownik nie zwróci dobrowolnie zaległości, pra-
codawca ma prawo wystąpić z roszczeniem na drogę sądową 
(na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu).

Płatnik, po analizie otrzymanego z ZUS zestawu korygu-
jącego za grudzień 2013 r., zorientował się, że jeden z jego 
pracowników przekroczył roczną podstawę wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Pracownik jest zatrudniony jednocześnie u innego 
pracodawcy. Czy na tej podstawie przedsiębiorca może 
zwrócić się do ZUS o ustalenie miesiąca przekroczenia 
oraz prawidłowej podstawy wymiaru składek na te 
ubezpieczenia?

Tak. Płatnik składek może wystąpić do ZUS z pismem 
o ustalenie miesiąca i prawidłowej wysokości podstawy 
wymiaru składek. Korekty dokumentów rozliczeniowych 
przedsiębiorca sporządzi dopiero na podstawie pisma 
otrzymanego z ZUS. Wtedy też rozliczy nadpłatę składek 
i zwróci ją ubezpieczonemu.

Czy pracodawca musi korygować listy płac za miesią-
ce błędnego rozliczenia składek?

Nie. Nie jest to konieczne, gdyż listy płac zostały sporzą-
dzone zgodnie ze stanem faktycznym, tzn. składki zostały 
naliczone i potrącone z wynagrodzenia w ówczesnej wyso-
kości. Dopiero za rok, w którym pracownik zwróci praco-
dawcy zaległe składki społeczne, będzie je mógł odnotować 
w zeznaniu rocznym, tzn. odliczyć od swojego dochodu. 
Pracodawca powinien ująć zapłacone przez pracownika 
składki w informacji PIT-11 za rok ich uregulowania.

Zamów prenumeratę

PORADNIKA
GAZETY PRAWNEJ

Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta 
tel. 22 212 07 30, 801 626 666, e-mail bok@infor.pl
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WESZŁY W ŻYCIE
1 kwietnia 2014 r. 

VAT 
Ustawa z 7 lutego 2014 r. 
o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług 
oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja dotyczy zmian w sposobie 
odliczania VAT od samochodów wykorzy-
stywanych do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Od 1 kwietnia można odli-
czyć jedynie 50% kwoty VAT i to niezależ-
nie od tego, czy samochód będzie trakto-
wany przez przepisy jako ciężarowy  czy 
osobowy. Stanowi o tym wprost  art. 86a 
ustawy o VAT, zgodnie z którym w przy-
padku wydatków związanych z pojazdami 
samochodowymi kwotę podatku naliczo-
nego  stanowi 50% kwoty podatku:
1)  wynikającej z faktury otrzymanej 

przez podatnika,
2)  należnego z tytułu:

a)  świadczenia usług, dla którego po-
datnikiem jest ich usługobiorca,

b)  dostawy towarów, dla której po-
datnikiem jest ich nabywca,

c)  wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, 

3)  należnego  w przypadku, o którym 
mowa w art. 33a ustawy, 

4)  wynikającej z otrzymanego dokumentu 
celnego, deklaracji importowej. 

Do wydatków związanych z pojazdami sa-
mochodowymi zalicza się wydatki doty-
czące:
1)  nabycia, importu lub wytworzenia 

tych pojazdów oraz nabycia lub impor-
tu ich części, 

2)  używania tych pojazdów na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub 
innej umowy o podobnym charakterze, 
związane z tą umową, inne niż wymie-
nione w pkt 3,

3)  nabycia lub importu paliw silnikowych, 
oleju napędowego i gazu, wykorzysty-
wanych do napędu tych pojazdów, 
usług naprawy lub konserwacji tych po-
jazdów oraz innych towarów i usług 
związanych z eksploatacją lub używa-
niem tych pojazdów.

Limit odliczenia nie ma zastosowania:
1)  w przypadku gdy pojazdy samochodo-

we są:
a)  wykorzystywane wyłącznie do 

działalności gospodarczej podatni-
ka lub

b)  konstrukcyjnie przeznaczone do 
przewozu co najmniej 10 osób 

łącznie z kierowcą, jeżeli z doku-
mentów wydanych na podstawie 
przepisów o ruchu drogowym wy-
nika takie przeznaczenie,

2)  do towarów montowanych w pojazdach 
samochodowych i do związanych z tymi 
towarami usług montażu, naprawy 
i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych 
towarów wskazuje obiektywnie na moż-
liwość ich wykorzystywania wyłącznie 
do działalności gospodarczej podatnika.

Ustalono, że pojazdy samochodowe są 
uznawane za wykorzystywane wyłącznie 
do działalności gospodarczej podatnika, 
jeżeli sposób wykorzystywania tych pojaz-
dów przez podatnika, zwłaszcza określo-
ny w ustalonych przez niego zasadach ich 
używania, dodatkowo potwierdzony pro-
wadzoną przez podatnika dla tych pojaz-
dów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklu-
cza ich użycie do celów niezwiązanych 
z działalnością gospodarczą lub konstruk-
cja tych pojazdów wyklucza ich użycie do 
celów niezwiązanych z działalnością go-
spodarczą lub powoduje, że ich użycie do 
celów niezwiązanych z działalnością jest 
nieistotne.

Warunku prowadzenia ewidencji prze-
biegu pojazdu nie stosuje się w przypadku 
pojazdów samochodowych:
1)  przeznaczonych wyłącznie do:

a)  odprzedaży,
b)  sprzedaży, w przypadku pojazdów 

wytworzonych przez podatnika,
c)  oddania w odpłatne używanie na 

podstawie umowy najmu, dzierża-
wy, leasingu lub innej umowy o po-
dobnym charakterze

–  jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie 
w odpłatne używanie tych pojazdów 
stanowi przedmiot działalności podat-
nika,

2)  w odniesieniu do których:
a)  kwotę podatku naliczonego od wy-

datków z nimi związanych podat-
nik oblicza zgodnie z 50% limitem 
lub

b)  podatnikowi nie przysługuje pra-
wo do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku nali-
czonego od wydatków z nimi zwią-
zanych.

Ewidencja przebiegu jest prowadzona 
od dnia rozpoczęcia wykorzystywania po-
jazdu samochodowego wyłącznie do dzia-
łalności gospodarczej podatnika do dnia 
zakończenia wykorzystywania tego pojaz-
du wyłącznie do tej działalności. Powinna 
ona zawierać: 

1)  numer rejestracyjny pojazdu samocho-
dowego,

2)  dzień rozpoczęcia i zakończenia pro-
wadzenia ewidencji,

3)  stan licznika przebiegu pojazdu samo-
chodowego na dzień rozpoczęcia pro-
wadzenia ewidencji, na koniec każde-
go okresu rozliczeniowego oraz na 
dzień zakończenia prowadzenia ewi-
dencji,

4)  wpis osoby kierującej pojazdem samo-
chodowym dotyczący każdego wyko-
rzystania tego pojazdu, obejmujący:
a)  kolejny numer wpisu,
b)  datę i cel wyjazdu,
c)  opis trasy (skąd – dokąd),
d)  liczbę przejechanych kilometrów,
e)  imię i nazwisko osoby kierującej 

pojazdem
–  potwierdzony przez podatnika na koniec 

każdego okresu rozliczeniowego w za-
kresie autentyczności wpisu osoby kieru-
jącej pojazdem, jeżeli nie jest ona podat-
nikiem,

5)  liczbę przejechanych kilometrów na 
koniec każdego okresu rozliczeniowe-
go oraz na dzień zakończenia prowa-
dzenia ewidencji.

W przypadku gdy pojazd samochodowy 
jest udostępniany osobie niebędącej pra-
cownikiem podatnika, wpis: 
1)  jest dokonywany przez osobę, która 

udostępnia pojazd,
2)  obejmuje:

a)  kolejny numer wpisu,
b)  datę i cel udostępnienia pojazdu,
c)  stan licznika na dzień udostępnie-

nia pojazdu,
d)  liczbę przejechanych kilometrów,
e)  stan licznika na dzień zwrotu po-

jazdu,
f)  imię i nazwisko osoby, której udo-

stępniony został pojazd.
Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do 

działalności gospodarczej pojazdy samo-
chodowe, dla których są obowiązani pro-
wadzić ewidencję przebiegu pojazdu, 
mają obowiązek złożyć naczelnikowi 
urzędu skarbowego informację o tych po-
jazdach w terminie 7 dni od dnia, w któ-
rym poniosą pierwszy wydatek związany 
z tymi pojazdami. W przypadku niezłoże-
nia w terminie informacji, uznaje się, że 
pojazd samochodowy jest wykorzystywa-
ny wyłącznie do działalności dopiero od 
dnia jej złożenia.
Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Opracował Adam Malinowski
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W następnym numerze „Poradnika Gazety Prawnej”:
• Ubiór służbowy lub ekwiwalent z tego tytułu
• Skutki podwyżki opłaty pocztowej
• Obowiązek ubezpieczeń społecznych

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

  wpłaciłem na konto: BRE S.A. o/W-Wa 34 1140 1010 0000 3608 2400 1007

  wpłacę w terminie 7 dni od daty otrzymania specyfikacji potwierdzającej przyjęcie 
zamówienia

  proszę o przesłanie specyfikacji w formacie PDF na mój adres e-mail:       

               

   proszę o przesłanie specyfikacji tradycyjną przesyłką pocztową

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z ustaleniami, 
faktury będą przesyłane z adresu: bok@infor.pl w formacie PDF na nasz adres. Wycofanie 
akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze 
pisemnej lub elektronicznej na adres: bok@infor.pl.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów 
współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług 
świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od spółek 
Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne 
od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

Prenumerata 2014
Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 761 30 31 lub 22 761 30 32

Zamawiam prenumeratę „Poradnika Gazety Prawnej”:

  na 12 miesięcy (I–XII 2014) w cenie 745 zł brutto
  na 12 miesięcy wydanie internetowe (I–XII 2014) 

w cenie 599 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane firmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃
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STAN PRAWNY NA 1 KWIETNIA 2014 R.

ŚRODKI FINANSOWE Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Starosta może przyznać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji 
i doradztwa, związane z podjęciem działalności, w wysokości określonej w umowie, maksymalnie:

Okres obowiązywania 600% przeciętnego wynagrodzenia

W przypadku, gdy działalność jest podejmowana na zasadach 
określonych dla spółdzielni socjalnych

400% przeciętnego wynagrodzenia 
na jednego członka założyciela 

spółdzielni

300% przeciętnego wynagrodzenia 
na jednego członka przystępujące-
go do spółdzielni socjalnej po jej 

założeniu

1.03 – 31.05 2014 r. 22 940,00 zł 15 293,30 zł 11 470,00 zł
1.01 – 28.02 2014 r. 21 910,40 zł 14 606,90 zł 10 955,20 zł

Przepisy stosuje się również do absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej, o których mowa w przepi-
sach o zatrudnieniu socjalnym.

Podstawa prawna:

■ ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).

ZASIŁEK RODZINNY

Wyszczególnienie
Kwota

(miesięcznie)

Wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do 
ukończenia 5. roku życia

77,00 zł

Wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku po-
wyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia

106,00 zł

Wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku po-
wyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia

115,00 zł

Podstawa prawna: 

■ rozporządzenie Rady Ministrów z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wyso-
kości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących 
podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń ro-
dzinnych (Dz.U. poz. 959).

SKŁADKA ZDROWOTNA

Składka ustalana jest raz do roku, na podstawie ogłoszonego przez Pre-
zesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przed-
siębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłata-
mi z zysku.

Okres obowiązywania
Podstawa wymiaru 
składki zdrowotnej

Składka zdrowotna 
9%

1.01. – 31.12.2014 r. 3004,48 zł 270,40 zł

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się poda-
tek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Podstawa prawna: 

■ ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 
z późn. zm.).

WYMIAR CZASU PRACY – OKRESY ROZLICZENIOWE*
Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:
– mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
– dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku 
do piątku,
– odejmując od otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym, przypadających w innym 
dniu niż niedziela.
* Wymiar dla osób pracujących w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku.

Dni świąteczne w 2014 r.

Święto Data święta Dzień tygodnia

1 2 3

Nowy Rok 1 stycznia środa
Święto Trzech Króli 6 stycznia poniedziałek
pierwszy dzień Wielkiej Nocy 20 kwietnia niedziela
drugi dzień Wielkiej Nocy 21 kwietnia poniedziałek
Święto Pracy 1 maja czwartek
Święto Narodowe Trzeciego Maja 3 maja sobota
pierwszy dzień Zielonych Świątek 8 czerwca niedziela
Boże Ciało 19 czerwca czwartek
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia piątek
Wszystkich Świętych 1 listopada sobota
Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada wtorek
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pierwszy dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia czwartek
drugi dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia piątek

1-miesięczny okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy (miesiąc) Liczba dni pracy Liczba godzin pracy Wyliczenie wymiaru czasu pracy

Styczeń 21 168 (4 tygodnie x 40 godz.) + (3 x 8 godz.) – (2 x 8 godz.)
Luty 20 160 (4 tygodnie x 40 godz.)
Marzec 21 168 (4 tygodnie x 40 godz.) + (1 x 8 godz.)
Kwiecień 21 168 (4 tygodnie x 40 godz.) + (2 x 8 godz.) – (1 x 8 godz.)
Maj 20 160 (4 tygodnie x 40 godz.) + (2 x 8 godz.) – (2 x 8 godz.)
Czerwiec 20 160 (4 tygodnie x 40 godz.) + (1 x 8 godz.) – (1 x 8 godz.)
Lipiec 23 184 (4 tygodnie x 40 godz.) + (3 x 8 godz.)
Sierpień 20 160 (4 tygodnie x 40 godz.) + (1 x 8 godz.) – (1 x 8 godz.)
Wrzesień 22 176 (4 tygodnie x 40 godz.) + (2 x 8 godz.)
Październik 23 184 (4 tygodnie x 40 godz.) + (3 x 8 godz.)
Listopad 18 144 (4 tygodnie x 40 godz.) – (2 x 8 godz.)
Grudzień 21 168 (4 tygodnie x 40 godz.) + (3 x 8 godz.) – (2 x 8 godz.)
Łącznie 250 2000

3-miesięczny okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy (miesiąc) Liczba dni pracy Liczba godzin pracy

Styczeń – marzec 62 496
Kwiecień – czerwiec 61 488
Lipiec – wrzesień 65 520
Październik – grudzień 62 496

Podstawa prawna: 

■ ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

MANDATY KARNE ZA WYBRANE WYKROCZENIA ZWIĄZANE Z RUCHEM PIESZYCH I RUCHEM POJAZDÓW (cz. 1)

Lp.
Kwalifikacja prawna 

– ustawa Kodeks 
wykroczeń

Naruszenie

Naruszone przepisy
 ruchu drogowego
 z aktów prawnych 

wg opisu pod tabelą*

Grzywna
(w zł)

1 2 3 4 5

I. Przepisy o ruchu pieszych

art. 90

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:

art. 14 pkt 1 lit. a

 

1 1) na przejściach dla pieszych 50

2 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100

3
Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej 
widoczność drogi

art. 14 pkt 1 lit. b 100

4 art. 97
Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczają-
ce lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni

art. 14 pkt 7 50

5
art. 92 § 1 lub 

art. 90
Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych § 30 lub § 39 

w związku z § 40[1] 50

art. 90 lub art. 97

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:

art. 14 pkt 2

 

6 1) na obszarze zabudowanym 50

7 2) na obszarze niezabudowanym 100

8 art. 90 lub art. 97
Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas 
przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

art. 14 pkt 3 50

9

art. 97

Przebieganie przez jezdnię art. 14 pkt 4 50

10 Chodzenie po torowisku art. 14 pkt 5 50

11
Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub roz-
poczęto ich opuszczanie

art. 14 pkt 6 100

12
Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla 
pieszych, a w razie ich braku – z pobocza

art. 11 ust. 1 50
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13
Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poru-
szania się po lewej stronie drogi

art. 11 ust. 2 50

14 Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim art. 11 ust. 3 50

15
Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przecho-
dzenia przez jezdnię lub torowisko

art. 13 50

16 Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych art. 45 ust. 1 pkt 4 50

17 art. 90 lub art. 97 Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów art. 11 ust. 4 50

II. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

A. Zasady ogólne i przepisy porządkowe

18

art. 90 lub art. 97

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu art. 16 ust. 4 150

19
Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojaz-
dem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem 
ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem

art. 16 ust. 5 100

20 art. 90
Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierują-
cego pojazdem

art. 16 ust. 6 250

21

art. 97

Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy art. 39 ust. 1 100

Przewożenie dziecka w pojeździe:

22
1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci art. 45 ust. 2 pkt 5 

lub art. 39 ust. 3
150

23
2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim 
siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera

art. 45 ust. 2 pkt 4

24
Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów 
bezpieczeństwa

art. 45 ust. 2 pkt 3 100

25 Nieużywanie hełmu ochronnego podczas jazdy motocyklem lub motorowerem art. 40 ust. 1 100

26
Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieuży-
wających hełmu ochronnego

art. 45 ust. 2 pkt 3 100

27
Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środ-
ka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo mo-
tocyklu poza bocznym wózkiem

art. 45 ust. 2 pkt 2 150

28
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub 
mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem

art. 45 ust. 2 pkt 1 200

29 art. 90 lub art. 97 Wjeżdżanie na pas między jezdniami art. 45 ust. 1 pkt 5 100

30 art. 90
Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunię-
cie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego

art. 44 ust. 1 pkt 3 
lub ust. 3

150

31
art. 97

Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczest-
ników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze

art. 41 150

32
Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub 
przeprowadzania egzaminu państwowego

art. 55 ust. 1 300

B. Włączanie się do ruchu

33

art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu pod-
czas włączania się do ruchu

art. 17 ust. 2 300

34
Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizują-
cemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczo-
nego przystanku na obszarze zabudowanym

art. 18 ust. 1 200

35
Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miej-
sca postoju autobusu szkolnego

art. 18a ust. 1 200

C. Prędkość i hamowanie

36

art. 92a

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h

art. 20 lub art. 31 
ust. 1 pkt 1 albo 

§ 27, § 31 lub § 81 
ust. 1 i 2[1]

do 50

37 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11–20 km/h od 50 do 100

38 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21–30 km/h od 100 do 200

39 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31–40 km/h od 200 do 300

40 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41–50 km/h od 300 do 400

41 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej od 400 do 500
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42
art. 90

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego 
utrudnienie

art. 19 ust. 2 pkt 2 od 100 do 300

43 Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym art. 19 ust. 2 pkt 1 od 50 do 200

44

art. 97

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograni-
czeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości więk-
szej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się 
przed nimi

art. 19 ust. 3 200

45
Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego 
pojazdu

art. 21 ust. 4 lub 
art. 63 ust. 2 pkt 4 
lub ust. 3 pkt 2 lit. d

zgodnie 
z lp. 36–41

D. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

46

art. 90 lub art. 97

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu 
ruchu lub ruch ten utrudnić

art. 22 ust. 6 pkt 4 od 200 do 400

47
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokie-
runkowych

art. 22 ust. 6 pkt 1 200

48
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sy-
gnalizowanie manewru

art. 22 ust. 5 200

49 Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem art. 22 ust. 2 150

50 art. 90
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zaj-
mowany pas ruchu

art. 22 ust. 4 250

E. Wymijanie, omijanie i cofanie

51

art. 90 lub art. 97

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu 
ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

art. 26 ust. 3 pkt 2 500

52
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy 
w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla 
przeciwnego kierunku ruchu

art. 28 ust. 3 pkt 4 250

53 art. 90 Utrudnianie ruchu podczas cofania art. 23 ust. 1 pkt 3 od 50 do 200

54 art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach art. 23 ust. 2 200

F. Wyprzedzanie

55
art. 97

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi art. 26 ust. 3 pkt 1 200

56 Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi art. 27 ust. 4 200

art. 90

Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedza-
niem, czy:

 

57
1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez 
utrudnienia komukolwiek ruchu

art. 24 ust. 1 pkt 1 250

58 2) kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania art. 24 ust. 1 pkt 2 250

59

art. 97

Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do 
wierzchołka wzniesienia

art. 24 ust. 7 pkt 1 300

60
Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrze-
gawczymi

art. 24 ust. 7 pkt 2 300

61 Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach art. 24 ust. 7 pkt 3 300

62
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio 
przed nimi

art. 28 ust. 3 pkt 3 
lub ust. 6

300

63
Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego po-
jazdu lub uczestnika ruchu

art. 24 ust. 2 300

63a Wyprzedzanie z niewłaściwej strony art. 24 ust. 3–5 200

64

art. 90 lub art. 97

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

art. 24 ust. 6

350

65
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rol-
niczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na 
prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia

100

66 art. 97 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym art. 24 ust. 11 300

G. Przecinanie się kierunków ruchu

67
art. 90

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdują-
cym się na przejściu

art. 26 ust. 1 350

68
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzy-
żowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną

art. 26 ust. 2 350
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69
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy prze-
jeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, 
na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni

art. 26 ust. 4 albo 
ust. 5

350

70
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdują-
cemu się na przejeździe dla rowerzystów

art. 27 ust. 1 350

70a
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, 
pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla 
rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić

art. 27 ust. 1a 350 

71
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy 
przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią

art. 27 ust. 3 350

72

art. 90 lub art. 97

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie 
niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej 
ograniczonej sprawności ruchowej

art. 26 ust. 7 350

73
Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe 
kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi 
w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe

art. 28 ust. 4 lub 
ust. 6

300

74
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby 
umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej 
– w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

art. 26 ust. 6 100

75
art. 97

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeż-
dżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie 
ich nie zostało zakończone

art. 28 ust. 3 pkt 1 300

76
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma 
miejsca do kontynuowania jazdy

art. 28 ust. 3 pkt 2 300

77

art. 90 lub art. 97

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym
art. 26 ust. 3 pkt 3

250

78
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż po-
jazd silnikowy

100

79
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na 
skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 25 ust. 4 pkt 1 300

H. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

80 art. 88 lub art. 90
Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jaz-
dy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 1 pkt 1 
lit. a lub pkt 2 lit. a

200

81 art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprze-
dzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzysto-
ści powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to 
możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni

art. 30 ust. 1 pkt 2 
lit. b

100

82
art. 97

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych art. 29 ust. 2 pkt 1 100

83 Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym art. 29 ust. 2 pkt 2 100

84 art. 90 lub art. 97
Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości po-
wietrza

art. 30 ust. 3 100

I. Holowanie

85

art. 97

Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych 
uprawnień do kierowania tym pojazdem

art. 31 ust. 1 pkt 3 250

86
Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co naj-
mniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są spraw-
ne dwa układy hamulcowe

art. 31 ust. 1 pkt 6 250

87
Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych 
hamulcach

art. 31 ust. 2 pkt 1 250

88
Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie ukła-
du hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony

art. 31 ust. 2 pkt 2 250

89 Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego art. 31 ust. 2 pkt 3 250

90 Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) art. 31 ust. 2 pkt 4 250

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:

91 1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania art. 31 ust. 1 pkt 2 100

92 2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym art. 31 ust. 1 pkt 4 150

93 3) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego art. 31 ust. 1 pkt 5 150

94
4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a ho-
lującym

art. 31 ust. 1 pkt 7 100
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95
5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak 
takiego oznakowania

50

J. Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt

96

art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do 
lat 7 na dodatkowym siodełku

art. 33 ust. 2 50

96a
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla ro-
werów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, 
w którym się porusza lub zamierza skręcić

art. 33 ust. 1 50 

97
art. 90

Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego 
z drogi dla rowerów i pieszych

art. 33 ust. 1 50

97a
Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje 
możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku

art. 33 ust. 1a 50 

98 art. 90 lub art. 97
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po 
jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem lp. 98a

art. 33 ust. 3 pkt 1 50

98a art. 90
Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowe-
rem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru

art. 33 ust. 3 pkt 1 
w zw. z ust. 3a

200

99

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez 
trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub pod-
nóżkach

art. 33 ust. 3 pkt 2 50

100
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania 
się pojazdów

art. 33 ust. 3 pkt 3 100

101 uchylony   

102 uchylony   

103
Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika 
lub drogi dla pieszych

art. 33 ust. 5 50

104
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok in-
nego uczestnika ruchu na jezdni

art. 34 ust. 5 pkt 2 100

105
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania 
pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem

art. 34 ust. 5 pkt 3 100

106
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazda-
mi na płozach bez dzwonków lub grzechotek

art. 34 ust. 5 pkt 4 50

107
Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej 
drogi lub części drogi

art. 35 ust. 1 100

108
Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą 
kierować

art. 35 ust. 2 50

109 Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi art. 37 ust. 1 50

110
Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pę-
dzonych zwierząt

art. 37 ust. 2 pkt 1 50

111
Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej 
widoczności, odpowiedniego oświetlenia

art. 37 ust. 2 pkt 2 50

112
Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych dro-
gach

art. 37 ust. 4 pkt 1 50

113
Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi 
w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość

art. 37 ust. 4 pkt 3 50

114 Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni art. 37 ust. 4 pkt 4 50

115
Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez 
zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów

art. 37 ust. 4 pkt 5 50

116 art. 97
Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudo-
wanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią

art. 46 ust. 3 50

117 art. 90 lub art. 91
Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków 
ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku

art. 46 ust. 5 50

118 art. 97 Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt art. 37 ust. 5 50

K. Autostrady i drogi ekspresowe

119
art. 90 lub art. 97

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej
art. 22 ust. 6 pkt 2 

lub pkt 3
300

120 Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej art. 23 ust. 2 300
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121
Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego dro-
gi te nie są przeznaczone

art. 45 ust. 1 pkt 4 250

122
Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w in-
nych miejscach niż wyznaczone w tym celu

art. 49 ust. 3 300

123
Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych 
oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu

art. 49 ust. 3 300

124
Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego 
z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 50 ust. 1 pkt 1 
lub ust. 2 pkt 1

300

L. Zatrzymanie i postój

125

art. 90 lub art. 97

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecz-
nej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu

art. 46 ust. 1 od 100 do 300

126
Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez 
kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warun-
ków lub przepisów ruchu drogowego

art. 47a 100

Zatrzymywanie pojazdu:

127
1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odle-
głości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania

art. 49 ust. 1 pkt 1 300

128
2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odle-
głości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze 
dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi

art. 49 ust. 1 pkt 2 od 100 do 300

129 3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie art. 49 ust. 1 pkt 3 200

130
4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli 
kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię

art. 49 ust. 1 pkt 4 100

131
5} na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezd-
ni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni

art. 49 ust. 1 pkt 5 100

132
6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału dro-
gowego, jeżeli pojazd je zasłania

art. 49 ust. 1 pkt 6 100

133 7) przy lewej krawędzi jezdni art. 49 ust. 1 pkt 7 100

134 8) na pasie między jezdniami art. 49 ust. 1 pkt 8 100

135
9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przysta-
nek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości

art. 49 ust. 1 pkt 9 100

136
10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli 
jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu

art. 49 ust. 1 pkt 10 100

137
11) Na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, 
z wyjątkiem roweru

art. 49 ust. 1 pkt 11 100

138
art. 84, 90 lub

 art. 91
Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powo-
du uszkodzenia lub wypadku

art. 50 ust. 1 pkt 2 
lub ust. 2 pkt 2

150

139

art. 90 lub art. 97

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na 
chodniku

art. 47 100

140
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi 
i równolegle do niej

art. 46 ust. 2 100

141
Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgo-
wego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym

art. 46 ust. 3 od 150 do 300

142 Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd art. 49 ust. 2 pkt 1 100

143
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego pra-
widłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu

art. 49 ust. 2 pkt 2 100

144
Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od 
przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską

art. 49 ust. 2 pkt 3 100

145
Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wy-
znaczone

art. 49 ust. 2 pkt 4 100

146
Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu 
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o dłu-
gości przekraczającej 12 m

art. 49 ust. 2 pkt 5 od 200 do 300

M. Używanie świateł zewnętrznych

147

art. 88

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu art. 51 ust. 1 200

148 Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu art. 51 ust. 1 lub ust. 2 100

149
Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, 
drogowe lub do jazdy dziennej

art. 51 ust. 6 100



Wskaźniki i stawki

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  13  (827)VIII www.pgp.infor.pl

1 2 3 4 5

150
Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby art. 51 ust. 1 

lub ust. 6
200

151
Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w wa-
runkach niedostatecznej widoczności

art. 52 ust. 1 lub ust. 2 
lub art. 30 ust. 2

od 150 do 300

152 art. 90 Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami art. 51 ust. 3 200

153
art. 90 lub art. 97

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciw-
mgłowych

art. 51 ust. 5 100

154 Używanie „szperacza” podczas jazdy art. 52 ust. 3 100

N. Używanie pojazdów w ruchu drogowym

155 art. 90 lub art. 97
Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego 
pojazdem uprzywilejowanym

art. 53 ust. 2 300

156

art. 97

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej 
się w pojeździe lub poza nim

art. 60 ust. 1 pkt 1 200

157 Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych
art. 60 ust. 1 pkt 2

200

158
Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, 
które powinny być widoczne

100

159 Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu art. 60 ust. 2 pkt 1 50

160 Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi art. 60 ust. 2 pkt 5 100

161
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej 
śniegiem

art. 60 ust. 3 100

162 art. 90 lub art. 97 Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe art. 32 ust. 6 200

art. 97

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

163 1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież art. 57 ust. 1 200

164
2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci 
lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone

art. 57 ust. 3 50

165 art. 90 3) kierującego innym pojazdem art. 57 ust. 2 200

166

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez 
kierującego pojazdem przewożącym takie osoby

art. 58 ust. 1 200

167
Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który 
omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych

art. 58 ust. 2 200

168
Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów 
błyskowych

art. 54 ust. 1 lub 
ust. 3

200

169 Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego art. 54 ust. 4 100

170

art. 97

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojaz-
du znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

art. 60 ust. 1 pkt 3 50

171
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążli-
wości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym 
hałasem

art. 60 ust. 2 pkt 2 do 300

172
Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym 
państwo rejestracji

art. 59 ust. 2 100

173
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w któ-
rym pojazd został zarejestrowany

art. 60 ust. 1 pkt 4 100

174 Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym art. 60 ust. 2 pkt 3 100

*  Powołane w kolumnie 4 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 
z 2005 r. nr 108, poz. 908, nr 109, poz. 925, nr 175, poz. 1462, nr 179, poz. 1486 i nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. nr 17, poz. 141, nr 104, 
poz. 708 i 711, nr 190, poz. 1400, nr 191, poz. 1410 i nr 235, poz. 1701, z 2007 r. nr 52, poz. 343, nr 57, poz. 381, nr 99, poz. 661, nr 123, 
poz. 845 i nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. nr 37, poz. 214, nr 100, poz. 649 i nr 163, poz. 1015).

[1]  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz.U. nr 170, poz. 1393 oraz z 2008 r. nr 179, poz. 1104).

Podstawa prawna:

■ rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane 
rodzaje wykroczeń (Dz.U. nr 208, poz. 2023 z późn. zm.).

Opracował Adam Malinowski



W publikacji znajdziesz odpowiedzi  
na następujące pytania:

  Kto będzie mógł odliczać pełny VAT od paliwa?
   Czy prowadząc jednoosobową działalność, 

można zadeklarować, że samochód jest  
wykorzystany tylko do działalności?

   Czy trzeba naliczać VAT od wykorzystania  
samochodu na cele osobiste?

   Jak rozliczać wydatki eksploatacyjne 
po zmianach? 

   Czy wykorzystując samochód firmowy w części 
na cele osobiste, trzeba ustalić przychód?

   Jak amortyzować samochód wykorzystywany  
w firmie?

   Kiedy i w jaki sposób należy prowadzić  
ewidencję przebiegu pojazdu?

   Czy po stronie pracownika używającego  
samochód służbowy powstaje przychód? 

   Jak rozliczać koszty eksploatacji samochodów 
firmowych oraz prywatnych?

a ponadto: 

   Jakich formalności należy dopełnić, 
aby zarejestrować samochód?

   Jakie ewidencje trzeba prowadzić po zmianach 
od 1 kwietnia br.?

   Kiedy należy zgłosić do urzędu sposób  
wykorzystania samochodu?

  Jak optymalizować koszty zarządzania flotą?
Dodatkowo na płycie CD:

  wzory aktywnych ewidencji, które musisz prowadzić,  
    aby rozliczać koszty i VAT;
  wzory aktywnych faktur;
  przepisy prawne,
  książka w wersji elektronicznej.

W
na

  

  

  

  

  

 

 

  

a 

  

  

  
Dodatkowo na płycie CD:

Informacje i zamówienia:   
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 

ZAMÓW JUŻ DZIŚ!!!

SAMOCHÓD  
W FIRMIE 

– zmiany od 1 kwietnia 2014 r.



Dowiedz się:
  Jak rozliczyć działalność gospodarczą  
w zeznaniu?

  Jak rozliczyć ulgę prorodzinną na 
nowych zasadach?

  Kto jeszcze skorzysta z ulgi na 
internet?

W publikacji znajdziesz odpowiedzi  
na następujące pytania:
  Jakie przychody musimy wykazać przed 
fiskusem?

  Jak pomniejszyć je o przysługujące 
koszty?

    Jak zminimalizować obciążenia  
 podatkowe, korzystając z katalogu

  dostępnych ulg i zwolnień?
  Jak obliczyć należny podatek?
  Kto rozliczy podatek roczny  
pracownika?

  Jaki PIT wybiera przedsiębiorca?
  Jak skorzystać z ulgi na dziecko?
  Kiedy małżonkowie mogą rozliczać się 
razem?

A ponadto:

  Przykładowo wypełnione formularze,

  Pisma Ministerstwa Finansów,

  Orzecznictwo

  Płyta z programem „PIT-y za 2013”

WSKAZÓWKI, JAK BEZBŁĘDNIE ROZLICZYĆ SIĘ Z FISKUSEM  
I ZAPŁACIĆ NAJNIŻSZY PODATEK!

A ponadto:

Przykładowo wypełnione formularze

Informacje i zamówienia:   
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 
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