Projekt uchwały nr 8
z dnia 06 listopada 2020 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2, art. 20 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie niektórych
ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649.),w związku z art. 10 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się nie dochodzić należności przypadających Gminie Krapkowice oraz jej jednostkom
organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, jeżeli kwota tej rekompensaty
jest równa albo większa od wysokości świadczenia pieniężnego wynikającego z transakcji handlowej
w rozumieniu wskazanej ustawy.
§ 2. Uchwałę stosuje się do należności z tytułu rekompensaty dotyczących transakcji handlowych, które
stały się wymagalne po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie
Znowelizowana ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art.59a ust.1)
przewiduje regulację dającą kompetencję organowi stanowiącemu jst do podjęcia uchwały
o niedochodzeniu należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca
równowartość kwoty 40 euro.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych – wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od
dłużnika bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość
kwoty 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 zł.
Rekompensata w wysokości równowartości 40 euro może być naliczona od transakcji handlowej.
Transakcja handlowa – umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne
świadczenie usługi, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.
Równowartość kwoty rekompensaty jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro
ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
świadczenie pieniężne stało się wymagalne.
Zdarzają się sytuacje, że równowartość należność z tytułu rekompensaty jest równa albo nawet
większa od należności głównej. W takich przypadkach żądanie rekompensaty postrzegane jest jako
działanie zbyt restrykcyjne. W 2019 roku wysokość uzyskanych dochodow z tytułu rekompensaty
wyniosła 1.030,80 zł.
W obecnych regulacjach ustawowych wysokość przedmiotowej kary (rekompensaty) niezależna
jest od wysokości opłat. Nie ma też znaczenia fakt, czy kontrahent dokona płatności należności po
ustalonym w umowie terminie zapłaty z opóźnieniem wynoszącym jeden dzień, kilka miesięcy, czy
nie uiszcza ich w ogóle. Niejednokrotnie czas opóźnienia w zapłacie wynosi jeden do kilku dni. Za
tak krótki okres opóźnienia naliczane odsetki często opiewają na kilka/kilkanaście groszy, do których
należy doliczyć rekompensatę w wysokości 40 euro. Jednocześnie identyczną wysokość opłaty
poniesie np. duża spółka oraz mały lokalny przedsiębiorca wynajmujący lokal użytkowy na
prowadzenie działalności gospodarczej. W tej sytuacji postanowienie o niedochodzeniu rekompensaty
w wysokości 40 euro (około 170 zł) w przypadku kiedy świadczenie pieniężne jest równe lub
mniejsze od tej kwoty jest w pełni uzasadnione.
Sporządził:
Mariola Korzeniec
Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego

Id: 0C380905-6A05-4B07-B674-DD417113E3C5. Projekt

Strona 2

