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ODSETKI USTAWOWE OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R. 
U Z U P E Ł N I E N I E 

Przepisy przejściowe dotyczące odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych 
 
 

Wprowadzenie. 
 

W opracowaniui z dnia 15 grudnia 2015 r. przedstawiona została problematyka odsetek 
ustawowych po nowelizacji wchodzącej w życie dnia 1 stycznia 2016 r.  W opracowaniu tym 
nie zostały omówione kwestie związane z przepisami przejściowymi dotyczącymi odsetek 
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 
 

Na wstępie przypomnieć należy, że w wyniku nowelizacji powstała nowa kategoria odsetek – 
odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetki ustawowe za 
opóźnienie w transakcjach handlowych wynoszą na dzień 1 stycznia 2016 r. 9,5% w skali roku 
i są najwyższą ustawową stopą odsetek (przy 5% odsetek ustawowych i 7% odsetek 
ustawowych za opóźnienie. 
 

Szczegóły w tym zakresie oraz ogólne zasady stosowania poszczególnych stawek odsetek 
zostały omówione w przywołanym wyżej opracowaniu. 
 
 

Przepisy przejściowe. 
 

Na wstępie wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
zdarzeniem granicznym, które uzasadniać będzie stosowanie nowej kategorii odsetek lub 
obliczanie ich na zasadach dotychczasowych (obowiązujących do dnia 31 grudnia 2015 r.) 
jest zawarcie transakcji handlowej (tj. umowy w relacji B2B lub B2A). 
 

Istotne jest odróżnienie daty zawarcia umowy od daty wymagalności płatności wynikającej 
z tej umowy. W związku z tym, że przepis intertemporalny mówi o transakcjach handlowych 
zawartych przed dniem wejście w życia nowelizacji bez znaczenia w tym zakresie jest kwestia 
terminu płatności wynikającej z takiej transakcji. 
 

Dla wszystkich transakcji handlowych zawartych po dniu 1 stycznia 2016 r. zastosowanie 
mieć będą nowe przepisy a więc za opóźnienie należne będą odsetki ustawowe za 
opóźnienie w transakcjach handlowych w stawce 9,5% w skali roku. Dla transakcji 
handlowych zawartych przed dniem 1 stycznia 2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. 
 

Przykładowo umowę sprzedaży zawarto dnia 30 grudnia 2015 r. a termin płatności z tej 
umowy upływa dnia 28 lutego 2016 r. W takim wypadku ewentualne odsetki za opóźnienie 
obliczane powinny być według przepisów dotychczasowych, które nie znały pojęcia odsetek 
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 
 

W dotychczasowym stanie prawnym kwestię odsetek z opóźnienie w płatności wynikającej 
z transakcji handlowej regulowały art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Oba przywołane przepisy wysokość 
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należnych odsetek regulowały poprzez odesłanie do art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa (przepisu ustanawiającego stawkę tzw. odsetek 
podatkowych). 
 

Artykuł 56 § 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu na dzień 31 grudnia 2015 r. przewidywał 
odsetki podatkowe w wysokości 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu 
lombardowego NBP powiększonej o 2 punkty procentowe, z tym, że stawka ta nie mogła być 
niższa niż 8%. 
 

Stopa lombardowa NBP w roku 2015 wynosiła 2,5%. Stawka ta nie uległa również zmianie 
w roku 2016ii. W związku z powyższym odsetki podatkowe wynosiły na dzień 31 grudnia 
2015 r. 8% w skali roku. 
 

Wobec powyższego dla transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2016 r. stopa odsetek 
w przypadku opóźnienia wynosi 8% w skali roku niezależnie od terminy płatności takiej 
należności. 
 
 

Podsumowanie. 
 

W przypadku opóźnienia płatności w transakcji handlowej (relacja B2B i B2A) zwrócić należy 
uwagę na moment zawarcia umowy, z której wynika dana płatność. Dla przyjęcia danej stopu 
odsetek nie jest istotny termin płatności należności (np. wskazany na fakturze VAT). 
 

Jeżeli umowa zawarta została przed dniem 1 stycznia 2016 r. to odsetki za opóźnienie 
wynosić będą 8% w skali roku niezależnie od terminu płatności. Natomiast jeżeli umowa 
zawarta została dnia 1 stycznia 2016 r. lub później to odsetki za opóźnienie wynosić będą 
9,5% w skali roku. 
 
 

odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych 

umowa zawarta przed dniem 1 stycznia 2016 r. umowa zawarta dnia 1 stycznia 2016 r. lub później 

8% 9,5% 
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i
 publikacja pt. „ Odsetki ustawowe obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r.” dostępna na 
www.mateuszdata.pl/#publikacje  
ii
 stan na dzień 7 stycznia 2016 r. według www.nbp.pl.  
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