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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
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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-

cykl: bank dla firmy

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.
Rozmawiał
Krzysztof Tomaszewski
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Firmowe auto można załatwić
nie ruszając się zza biurka

mLeasing ruszył z nowym programem długoterminowego wynajmu samochodów. Liczy że
łatwy dostęp do usługi zachęci przedsiębiorców
do korzystania z niej

Już co piąty nowy samochód osobowy trafiający do firmowych flot jest wynajmowany – wynika z danych Polskiego
Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. W ubiegłym roku
liczba aut pozyskanych w ten sposób wzrosła o ponad 21
proc. do 54 tys. Upowszechnianie usług CFM to przede
wszystkim zasługa konkurencji na tym rynku, która powoduje, że oferta wzbogaca się stale o rozwiązania coraz
wygodniejsze z punktu widzenia klientów.
– Kiedyś gdy klient chciał mieć samochód, brał go w leasing, na koniec okresu umowy stając się jego właścicielem. Była to pewna forma zakupu na raty. Dziś popularność zdobywa usługa najmu z zarządzaniem. Klient
przez kilka lat korzysta z samochodu, płacąc wyłącznie
comiesięczny czynsz, w którym ujęte są też ubezpieczenie i pakiet serwisowy. Po zakończeniu kontraktu zwraca
pojazd do firmy leasingowej, a sam bierze nowy – tłumaczy Cezary Raczyński, prezes mLeasing.
Na taki model stawiają już nie tylko duże, ale i mniejsze
firmy i mają przy tym coraz większe wymagania. Oczekują już nie tylko ubezpieczenia i serwisu, ale też np.
gwarancji szybkiego dostarczenia samochodu zastępczego w przypadku awarii użytkowanego auta, a przede
wszystkim liczą na to, że formalności związane z wynajmem nie będą żmudne i czasochłonne. Dlatego leasingodawcy upraszczają procedury i skracają terminy. Przedsiębiorcy najchętniej ograniczyliby formalności związane
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z najmem auta do jednej wizyty, w czasie której można
by podpisać umowę i odebrać wybrany wcześniej pojazd.
mLeasing stworzył rozwiązanie, które jest odpowiedzią
na takie potrzeby klientów. mAuto to program długoterminowego wynajmu samochodów osobowych, łączący
w sobie korzyści wynikające z leasingu operacyjnego z wygodą, którą dają odpowiednio dobrane do potrzeb firmy
pakiety serwisowe. Od konkurencji odróżnia go przede
wszystkim wyszukiwarka, która działa analogicznie do
tych znanych np. z serwisów aukcyjnych. Zawiera bogaty
wybór marek oraz modeli aut różnych klas. Klient musi
tylko określić swoje preferencje - określić klasę, model jaki
go interesuje oraz poprzez wybór wysokości miesięcznej
raty, wydatki, które chciałby przeznaczyć na samochód.
Po ustaleniu szczegółowych parametrów, system podpowiada dostępne samochody odpowiadające podanym
warunkom. Co ważne, w kolejnych krokach można dalej
doprecyzować wybór auta i parametrów umowy dostosowując m.in. okres leasingu, moc silnika, rodzaj nadwozia
i rodzaj paliwa czy liczbę drzwi. W efekcie przedsiębiorca
otrzymuje wybrany model z podsumowaniem miesięcznych kosztów. Zamówienie może złożyć on-line, co oznacza, że u dealera samochodowego przyszły użytkownik
pojawi się tylko po to, by odebrać samochód.
– Po wysłaniu wniosku doradca firmy oddzwania, by doprecyzować ofertę i zakończyć uzgadnianie warunków.
Obecność klienta w placówce firmy nie jest w związku
z tym potrzebna – słyszymy od przedstawiciela mLeasing.
Wszystko to przedsiębiorca otrzymuje przy znacznie
obniżonych miesięcznych kosztach. Leasing w programie mAuto opiera się bowiem na wysokiej tzw. wartości

resztowej samochodu, zgodną z przewidywaną wartością rynkową pojazdu po zakończeniu trwania umowy.
W związku z tym przedsiębiorca spłaca w ratach tylko
utratę wartości rynkowej w okresie użytkowania. Inną
zaletą płynącą z wynajmu długoterminowego jest to, że
przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku
firmy leasingowej, która dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Natomiast czynsz obejmujący zarówno wynajem
pojazdu, jak i jego kompleksową obsługę przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną stanowi koszt uzyskania
przychodu dla korzystającego. Przedsiębiorca może więc
dokonywać odpisów podatkowych.
Zdaniem ekspertów w przyszłości można oczekiwać jeszcze wygodniejszych z punktu widzenia klientów produktów, które jeszcze bardziej pozwolą zoptymalizować
koszty działalności przedsiębiorstwa. Wizją, która powoli
staje się rzeczywistością na polskim rynku są rozwiązania
sharingowe, czyli takie, w których z przedmiotu korzysta
się wtedy, gdy jest taka potrzeba. W ubiegłym roku pojawiły się pierwsze usługi car sharingu, zarówno dla osób
prywatnych, w postaci współdzielonych aut miejskich,
jak i klientów firmowych, świadczone przez firmy CFM.
– Mamy świadomość, że już nie długo klienci nie będą
potrzebowali własnej floty liczącej kilkaset samochodów, tylko zapewnienia mobilności dla swoich pracowników np. wyrażonej dostępnością i czasem korzystania
ze środka transportu. Idziemy właśnie w takim kierunku,
testujemy już rozwiązanie, żeby samochód można było
wziąć z ulicy i oddać go, gdy skończymy z niego korzystać – komentuje Cezary Raczyński.
Małgorzata Biernacka

