Dziennik Gazeta Prawna, 16 maja 2017 nr 93 (4492)

moja firma

dziennik.pl forsal.pl

E3

Firma łatwiej sprawdzi
wiarygodność kontrahenta
Przemysław Adamus: Nowe przepisy zapewnią znacznie szersze możliwości uzyskiwania informacji,
jednak szersze informacje nie oznaczają, że zawsze będą one pełne
rozmowa

Uchwalona została
ustawa, która ma ułatwić
dochodzenie wierzytelności. Zawarte w niej
przepisy umożliwią m.in.
przedsiębiorcom uzyskiwanie pełniejszych
informacji o wiarygodności
płatniczej potencjalnych
kontrahentów. Co się
konkretnie zmieni?

Przedsiębiorca będzie mógł
uzyskać dane o potencjalnym albo obecnym kontrahencie zgromadzone we
wszystkich pięciu istniejących biurach informacji gospodarczej. Biura te będą
miały bowiem obowiązek
wymieniać się posiadanymi informacjami. Dzięki
temu informacje gospodarcze będą połączone w jeden
spójny system. Dla porównania obecnie sprawdzenie
kontrahenta wymaga wystąpienia do każdego z istniejących biur osobno. Jest
to poważne utrudnienie dla
przedsiębiorców weryfikujących kontrahentów.
Ponadto po zmianach biura informacji gospodarczej
uzyskają dostęp do Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. To również
pozwoli sprawdzić, czy kon-

trahent nie jest wymieniony w tym rejestrze. Ale to
nie koniec ułatwień. Otóż
zostanie utworzony zupełnie nowy Rejestr Należności Publicznoprawnych,
zawierający informacje
o należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla
których wierzycielem jest
naczelnik urzędu skarbowego albo jednostka samorządu terytorialnego. Czyli będą
tam informacje o niezapłaconych podatkach, karach
administracyjnych, należnościach celnych czy grzywnach. Dzięki temu, na wniosek przedsiębiorcy, biuro, do
którego się on zwróci, obowiązkowo uzyska informacje
z tych wszystkich wymienionych źródeł. Udzieli zatem
przedsiębiorcy informacji
kompleksowej, obejmującej
dane własne oraz uzyskane
z innych biur, a także z wymienionych rejestrów.
Jak zatem przedsiębiorca
zamierzający sprawdzić
wiarygodność płatniczą
jakiegoś przedsiębiorstwa
powinien w praktyce
korzystać z tych nowych
możliwości?

Od 1 czerwca 2017 r.
Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, opublikowana w Dzienniku Ustaw z 12 maja 2017 r. poz. 933.
Wejdzie w życie 1 czerwca 2017 r. Dla niektórych przepisów przewidziano późniejsze terminy wejścia w życie,
np. po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.

W pierwszej kolejności powinien zapoznać się z regulaminem wybranego biura informacji gospodarczej.
Warto również, żeby dokładnie przeczytał pozostałe informacje opublikowane na stronie WWW
biura, dotyczące chociażby
wymaganej formy wniosku
o udostępnienie danych
(elektronicznej bądź papierowej). Biuro może też wymagać zawarcia określonej
umowy z przedsiębiorcą,
który chce korzystać z bazy
danych rejestru dłużników.
Generalnie dotychczasowy
tryb pozyskiwania danych
nie ulegnie zmianie – poza
jednym wyjątkiem. Otóż we
wniosku do biura o ujawnienie informacji gospodarczych o konkretnym
przedsiębiorcy (np. potencjalnym kontrahencie) będzie można zaznaczyć, że
chodzi również o zebranie
danych przechowywanych
w innych biurach. Jednocześnie we wniosku będzie
trzeba wskazać biuro – lub
pozostałe biura – z którego
ma zostać uzyskana informacja gospodarcza.
Jak długo będzie trwało
zbieranie informacji?

Inne biura wskazane we
wniosku przekażą informacje do biura, w którym
go złożono, w formie teletransmisji. Nastąpi to
w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wniosku. Natomiast ujawnienie
informacji wnioskującemu przedsiębiorcy nastąpi

Dr Przemysław Adamus,
radca prawny, Kancelaria
Prawna Rachelski i Wspólnicy

w terminie dwóch dni roboczych od momentu złożenia
wniosku. Jednocześnie regulamin danego biura może
wskazywać też dodatkowy
tryb przesłania informacji
w stosunku do opisanego,
czyli np. tradycyjną drogą korespondencyjną.
A jak będzie można uzyskać
dane z Centralnego Rejestru Restrukturyzacji
i Upadłości oraz z nowego
Rejestru Należności
Publicznoprawnych, do
których uzyskają dostęp
biura informacji gospodarczej?

Przedsiębiorca, chcąc uzyskać dane dotyczące regulowania zobowiązań

publicznoprawnych (np.
podatkowych) przez potencjalnego kontrahenta,
będzie mógł zlecić wybranemu biuru wystąpienie
do organu prowadzącego
Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP)
o uzyskanie informacji na
temat ewentualnych zaległości. Biuro uzyska zaś
taką informację i przekaże ją wnioskującemu. Jak
już wspomniałem, przedsiębiorcy uzyskają również dostęp do danych
o toczącym się wobec innego przedsiębiorcy postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym
zawartych w Centralnym
Rejestrze Restrukturyzacji
i Upadłości (CRRiU), o którym mowa w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne. Korzystanie z danych z CRRiU
będzie się odbywać na takich samych zasadach, jakie przewidziano dla RNP.
Ile będzie kosztować – po
wejściu w życie zmian
– otrzymanie informacji
o wybranym kontrahencie?

W obecnym stanie prawnym nie określono żadnych
reguł odpłatności. Pozostawiono ustalenie cen swobodnej decyzji biura, z zastrzeżeniem, że jego zarząd
ma obowiązek ustalić cennik.
Po nowelizacji biura nie
będą mogły dowolnie ustalać opłaty. Zgodnie bowiem
z nową ustawą opłata nie będzie mogła być wyższa niż
30 zł od informacji uzyska-

nych z jednego biura. Wyjaśnijmy, że taką kwotę ustalono na podstawie analizy
cenników biur dla podmiotów detalicznych, obowiązujących w latach 2014–2016.
O czym jeszcze powinien
pamiętać przedsiębiorca
korzystający z nowych
możliwości uzyskiwania
informacji o kontrahentach?

Musi zdawać sobie sprawę
z tego, że ustawa zapewni
znacznie szersze niż obecnie możliwości uzyskiwania informacji o zobowiązaniach potencjalnego
kontrahenta. Jednak szersze
informacje nie oznaczają,
że zawsze będą one pełne.
Przedsiębiorca zatem nadal
powinien korzystać z dopuszczalnych przez prawo
form zabezpieczania swoich
należności. Ponadto może
on też weryfikować dane finansowe kontrahenta zgromadzone w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), do
którego dostęp jest jawny.
Jeżeli z KRS wynika np., że
kontrahent to spółka z o.o.
mająca kapitał zakładowy
5 tys. zł, która nie składa
sprawozdań finansowych
lub też zarejestrowana została niedawno i nie ma
jeszcze majątku – to przedsiębiorca powinien najpierw
dobrze zastanowić się, czy
warto podpisywać poważne
umowy o współpracy z takim podmiotem gospodarczym.
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Można uciec przed nieuchronną podwyżką stóp
Na kredyty i pożyczki oparte o stałą stopę procentową już dawno przeszli Niemcy, Słowacy czy
Czesi, ale także Holendrzy, Duńczycy czy Amerykanie. W Polsce jest to zaledwie kilka procent
wszystkich kredytów. Jest jednak szansa na odwrócenie tendencji
Coraz bogatsza staje się oferta kredytów i pożyczek ze stałą
stopą. Szlak przetarł mBank, który już od końca 2016 r.
proponuje taki produkt swoim klientom. W najnowszym
produkcie banku stała stawka będzie obowiązywać przez
cały okres kredytowania i zostanie wpisana do umowy.
W przypadku kredytów wypłacanych w transzach obowiązywać będzie od następnego okresu odsetkowego po
ostatecznym terminie wykorzystania kredytu.
Stała stopa dostępna jest dla kredytów korporacyjnych
w złotych, euro oraz dolarach. Maksymalny okres zabezpieczenia stopy wynosi 10 lat, choć w szczególnych
przypadkach może zostać wydłużony.
Analitycy sektora bankowego oceniają, że taki produkt
może spotkać się z dużym zainteresowaniem, bo z kredytu ze stałą stopą można korzystać nawet przez 10 lat.
Oczekiwanie, że stopy procentowe pójdą w górę jest
powszechne. My pierwszej podwyżki spodziewamy się
w połowie przyszłego roku. Taki ruch ze strony Rady
Polityki Pieniężnej zwykle powoduje, że na rynku rośnie oczekiwanie na przyspieszenie tempa kolejnych
podwyżek i prowadzi do wyraźniejszego wzrostu stóp
rynkowych. Kredyt ze stałą stopą procentową pozwala
uniknąć ryzyka wzrostu kosztów finansowania – wskazuje analityk sektora bankowego w jednym z domów
maklerskich.
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Po 27 miesiącach spadków cen deflacja zaczyna w końcu
wygasać. Na ostatniej konferencji prasowej prezes NBP
Adam Glapiński zapowiedział, że jeżeli sytuacja w kraju będzie dalej rozwijać się w zakładanym kierunku to
„pierwsza decyzja o zmianie poziomu stóp procentowych
będzie wiązała się z ich podwyżką”.
– Wzrost o jeden czy dwa procent przy dużej kwocie kredytu daje już odczuwalną podwyżkę w comiesięcznej
racie – komentuje Monika Walczak-Winkler, ekspertka
mBanku.
Analitycy wskazują również, że wzrost kosztów finansowania poza zmianą stóp procentowych może wywołać
nagłe pogorszenie wskaźników gospodarczych, pogorszenie ratingów Polski czy ewentualnie niekorzystne
dla gospodarki zmiany polityczne. Taki kredyt pozwala zabezpieczyć się także przed tym ryzykiem. Nie jest
oczywiście wykluczone, że stała stopa będzie obowiązywała tylko przez część okresu spłaty kredytu i jeśli stopy
pójdą do góry, po przejściu na oprocentowanie zmienne
koszty obsługi długu wzrosną. Trudno jednak traktować
to jak ryzyko, a raczej jako ustalenie warunków kredytu
na poziomie rynkowym i ustanie korzyści, jakie dawała
stała stopa.
– Jeśli koszt kredytu ze stałą stopą nie będzie nadmiernie
wysoki w porównaniu z kredytem o zmiennym oprocentowaniu, może to być dla firm ciekawa oferta. Część jest
gotowa nieco więcej zapłacić za bezpieczeństwo. A kredyt
ze stałą stopą jest właśnie rodzajem takiego zabezpieczenia – dodaje nasz rozmówca.
Z oferty mogą skorzystać firmy prowadzące pełną księgowość o obrotach powyżej 10 mln zł.
Kredyt ze stałą stopą zamyka pełną gamę rozwiązań zabezpieczających klientów mBanku przed ryzykiem wzro-

stu stóp procentowych. Dotychczas klienci mogli zawierać
transakcje zabezpieczające IRS, na dowolny procent nominału i na dowolny okres spłaty. Wymagają one jednak
podpisania dodatkowej umowy i odpowiedniego limitu
na zawarcie transakcji pochodnych. Zarówno w 2015 r.,
jak i w 2016 r. mBank zawarł ponad 100 takich transakcji na nominał przekraczający kilka miliardów złotych.
Innym rozwiązaniem jest klauzula Stopa-Stop wpisywana
do umów kredytów inwestycyjnych oraz kredytów i pożyczek hipotecznych. Pozwala ograniczyć ryzyko wzrostu
oprocentowania ponad określoną wartość. Korzystanie
z klauzuli nie wiąże się z zawarciem odrębnej umowy.
Oczywistym jest, że przy kredycie ze stałą stopą procentową gwarantowaną w długim okresie czasu ryzyko banku
rośnie. Stąd też za takie rozwiązanie trzeba zapłacić nieznacznie więcej. Przy kredycie na 10 mln zł, pożyczonym
na 10 lat, oprocentowanie wyniesie ok. 4 proc., podczas
gdy dla zmiennej stopy będzie to obecnie ok. 3 proc.
– Oczywiście dokładny koszt jest wyliczany w oparciu
o kwotę, termin i walutę kredytu, bazując szczegółowo
na harmonogramie spłat rat kredytowych – komentuje
Monika Walczak-Winkler.
W zamian klient otrzymuje niezmienny długoterminowy harmonogram spłat rat kapitałowo-odsetkowych.
Dzięki stałej racie klienci mogą zaplanować dokładnie
finansowanie inwestycji na kilka lat do przodu. Mogą
mieć pewność, że nie zostaną zaskoczeni koniecznością
znalezienia w budżecie większych pieniędzy na ratę niż
dotychczas. Nie muszą zatem tworzyć zabezpieczeń na
potrzebę spłaty. To sprawia też, że ryzyko braku spłaty
takiego kredytu jest niższe z punktu widzenia banku.
Małgorzata Biernacka, Karolina Furmańska

