
Test z ustawy z 8.3.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 684 ze zm.) 
 

Nr Treść pytania Odp. 
Źródło 
(art.) 

 

 
  

 
1. Do umów, których stronami są wyłącznie podmioty zaliczane do 

sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach 
publicznych przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych: 
a) są stosowane, 
b) są stosowne, chyba że ustawa stanowi inaczej, 
c) nie są stosowane. 

c 
Art. 3 
pkt 3 

  
2. Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w 

rozumieniu ustawy to odsetki w wysokości równej sumie stopy 
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i: 
a) 4,5 punktów procentowych 
b) 7 punktów procentowych 
c) 8 punktów procentowych. 

c 
Art. 4 
pkt 3 

  
3. Co do zasady, jeżeli strony transakcji handlowej nie przewidziały w 

umowie terminu zapłaty, wierzycielowi przysługują odsetki 
ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych,: 
a) bez wezwania, po upływie 30 dni liczonych od dnia spełnienia przez 
niego świadczenia, do dnia zapłaty, 
b) bez wezwania, po upływie 90 dni liczonych od dnia spełnienia przez 
niego świadczenia, do dnia zapłaty, 
c) po upływie 30 dni liczonych od dnia wezwania do zapłaty, do dnia 
zapłaty. 

a 
Art. 6 
ust. 1 

  
4. W transakcjach handlowych wierzycielowi, bez wezwania, 

przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 
handlowych, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od 
dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli 
są spełnione łącznie następujące warunki: wierzyciel spełnił swoje 
świadczenie oraz wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie 
określonym w umowie. W transakcjach handlowych, w których 
dłużnikiem jest podmiot publiczny przepis ten: 
a) nie ma zastosowania, 
b) ma zastosowanie, 
c) ma zastosowanie, jeżeli kwota transakcji nie przekracza 1 mln euro. 

a 
Art. 7 
ust. 1 

  
5. W powyższym przypadku termin zapłaty określony w umowie nie 

może przekraczać: 
a) 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, 
potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, chyba że strony 
w umowie wyraźnie ustalą inaczej i pod warunkiem że ustalenie to nie 
jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela, 
b) 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, 
potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, chyba że strony 

b 
Art. 7 
ust. 2 



w umowie wyraźnie ustalą inaczej i pod warunkiem że ustalenie to nie 
jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela, 
c) 90 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, 
potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, chyba że strony 
w umowie wyraźnie ustalą inaczej i pod warunkiem że ustalenie to nie 
jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. 

  
6. W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot 

publiczny, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki 
ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, za okres od 
dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli: 
a) wierzyciel spełnił swoje świadczenie, 
b) wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie, 
c) wierzyciel spełnił swoje świadczenie oraz wierzyciel nie 
otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie. 

c 
Art. 8 
ust. 1 

  
7. W powyższym przypadku termin zapłaty określony w umowie nie 

może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi 
faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub 
wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których 
dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem 
leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z 15.4.2011 
r. o działalności leczniczej, termin ten nie może przekraczać: 
a) 45 dni. 
b) 60 dni, 
c) 90 dni. 

b 
Art. 8 
ust. 2 

  
8. Strony transakcji handlowej: 

a) nie mogą ustalać daty doręczenia faktury lub rachunku, 
potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, 
b) mogą ustalać datę doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających 
dostawę towaru lub wykonanie usługi, 
c) mogą ustalać datę doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających 
dostawę towaru lub wykonanie usługi, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

a Art. 8a 

  
9. Jeżeli strony transakcji handlowej przewidziały w umowie zbadanie 

towaru lub usługi celem potwierdzenia zgodności towaru lub usługi 
z umową, ustalony w umowie termin tego badania nie może być 
rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela i nie może przekraczać: 
a) 30 dni, licząc od dnia otrzymania towaru lub usługi, 
b) 60 dni, licząc od dnia otrzymania towaru lub usługi, 
c) 90 dni, licząc od dnia otrzymania towaru lub usługi. 

a 
Art. 9 
ust. 1 

 

10. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których 
mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez 
wezwania, równowartość określonej w ustawie kwoty w euro, 
przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego 
przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego 
miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, 
stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. 
Kwota ta wynosi: 
a) 150 euro, 
b) 75 euro, 
c) 40 euro. 

c 
Art. 10 
ust. 1 

 
 


