ALERT PRAWNY COVID-19

Nowe stopy procentowe
NBP – co oznaczają dla
przedsiębiorców?
W związku z wystąpieniem stanu epidemicznego w Polsce, podejmowane są
kolejne decyzje, które mają wpływ na gospodarkę i stosunki między
przedsiębiorcami. W dniu 17 marca 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej
uchwaliła nowe stopy procentowe NBP. Takie decyzje nie były
podejmowane od 2015 r., przez co uchwała RPP budzi wiele kontrowersji.

COVID-19

Rady Polityki Pieniężnej ustaliła nowe stopy procentowe NBP na następującym poziomie:
▪ stopa referencyjna 1,00% w skali rocznej
▪ stopa lombardowa 1,50% w skali rocznej
▪ stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej
▪ stopa redyskonta weksli 1,05% w skali rocznej
▪ stopa dyskontowa weksli 1,10% w skali rocznej

ZMNIEJSZENIE STOPY REFERENCYJNEJ
Nas interesuje najbardziej zmniejszenie stopy referencyjnej z 1,5 % na 1% w chwili obecnej. Co to oznacza
dla przedsiębiorców, naszych Klientów?
Oznacza to, iż od dnia wejścia w życie uchwały RPP, tj. od dnia 18 marca 2020 r., uległa zmianie wysokość
odsetek ustawowych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek maksymalnych.
Odsetki ustawowe
Zgodnie z art. 359 § 2 kodeksu cywilnego, odsetki ustawowe kształtują się w wysokości
równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.
Oznacza to, iż obecnie odsetki ustawowe kształtują się na poziomie 4,5 % (do 17.03.2020 r.
wynosiły 5%).
21

Maksymalne odsetki ustawowe, zgodnie z art. 359 §
kodeksu cywilnego, nie mogą
przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, czyli obecnie będą kształtować
się na poziomie maksymalnym 9% (do 17.03.2020r. wynosiły 10%).

4,5%
aktualna wysokość
odsetek
ustawowych

Odsetki ustawowe za opóźnienie
Art. 481 § 2 kodeksu cywilnego kształtuje wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Zatem obecna wysokość odsetek ustawowych
za opóźnienie wynosi 6,5 % (do 17.03.2020r. wynosiły 7%).
Maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie, zgodnie z art. 481 § 21 kodeksu cywilnego, nie mogą przekroczyć
dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, czyli obecnie będą kształtować się na poziomie
maksymalnym 13% (do 17.03.2020r. wynosiły 14%).
Skontaktuj się z nami w celu rozwiązania
konkretnego
problemu
prawnego.
Firmom członkowskim Pracodawców
Pomorza i Kujaw udzielając wsparcia
prawnego w powyższym temacie
proponujemy
preferencyjne
stawki
wynagrodzenia.
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