
Przeciwdziałanie zatorom płatniczym

w transakcjach handlowych

Dostosowanie systemu SAP do nowych przepisów



Wprowadzenie

Nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
weszła w życie na początku 2020 roku. Jej celem jest ograniczenie zatorów płatniczych związanych ze znacznym 
przedłużaniem terminu regulowania zobowiązań. Przepisy nakładają dość dużo obostrzeń związanych ze współpracą 
biznesową na linii dostawca – odbiorca. Obecnie po roku obowiązywania znowelizowanej ustawy możemy dostrzec coraz 
więcej obszarów, których dotykają nowe regulacje. Warto upewnić się, że wewnętrzne procedury firmy są gotowe sprostać 
wymaganiom, a na wypadek kontroli UOKiK – pozwolą sprawnie uzyskać potrzebne dane.

Większość zmian musi znaleźć odzwierciedlenie w systemie finansowym. SAP oferuje szereg standardowych 
funkcjonalności i rozwiązań, które pokrywają te wymagania.

► Wyższe odsetki za zwłokę w transakcjach handlowych 

► Skrócenie maksymalnych terminów płatności 

► Wyższe rekompensaty za koszty odzyskiwania należności

► Obowiązek przekazywania raportu o realizowanych terminach płatności do 
organów skarbowych przez największych podatkników począwszy od 2020 r.

► Ulga podatkowa na złe długi przy rozliczaniu PIT i VAT



Naliczanie odsetek

► Wzrosną odsetki za opóźnienia 
w transakcjach handlowych; 

► Zaleca się zaprojektowanie całego 
procesu w systemie SAP 
i wewnętrznych procedurach.

Terminy płatności

► W zależności od wielkości i rodzaju 
partnera biznesowego (publiczny, 
medyczny) określane są różne maksymalne 
terminy płatności; 

► Wymaga to przeglądu i rozróżnienia 
partnerów biznesowych oraz ich faktur, 
umów i terminów płatności.  

Rekompensata za koszty 
odzyskiwania należności

► Monitorowanie opóźnień w płatnościach 
może stanowić podstawę do obciążenia klienta 
zryczałtowanymi kosztami odzyskiwania 
należności; 

► Wsparcie procesu poprzez monitoring 
terminów płatności i nierozliczonych otwartych 
pozycji za pomocą standardowych raportów SAP.

Ulga podatkowa na złe długi 
w rozliczeniu PIT i VAT 

► Wierzyciel może obniżyć podstawę 
opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli 
nie została ona uregulowana lub wprowadzo-
na do obrotu;
 
► Dłużnik jest zobowiązany do zwiększenia 
podstawy opodatkowania o kwoty niezapłaco-
ne wierzycielowi;

► Przepisy prawne wymuszają projektowanie 
indywidualnych scenariuszy księgowań 
w module SAP Finance.

Obowiązkowe sprawozdanie 
dotyczące terminów płatności 

► Obowiązkowe sprawozdanie dotyczące 
terminów płatności:
  
– płatności otrzymane i dokonane
– płatności nieotrzymane i niezrealizowane;

► SAP dostarcza nowy raport, który wyświetla 
całkowitą kwotę nadmiernego opóźnienia 
w transakcjach handlowych.

Monitorowanie otwartych 
pozycji dostawców i klientów 
w systemie SAP

► SAP oferuje standardowe programy ABAP, 
które analizują otwarte pozycje związane ze 
zobowiązaniami i należnościami; 

► System monitorowania umożliwia śledzenie 
klientów, którzy nie uregulowali otwartych 
faktur w określonym czasie.  



Nasza oferta

Na początku przeprowadzamy zdalne warsztaty 
z klientem. Spotkanie ma na celu 
zidentyfikowanie zakresu prac istotnych dla firmy, 
omówienie potrzeb oraz aktualnych procesów 
biznesowych. W trakcie rozmowy przedstawione 

zostaną rekomendacje i możliwe rozwiązania. Po 
zakończeniu warsztatów klient otrzyma 
dokument zawierający rekomendacje oraz 
ostateczną wycenę zakresu wdrożenia ustalonego 
podczas spotkania.

Warsztaty

W drugim etapie wdrażamy wszystkie 
funkcjonalności uzgodnione podczas warsztatów.

Takie podejście pozwala nam na uwzględnienie 
specyficznych potrzeb każdego klienta oraz 
aktualnego stanu konfiguracji jego systemu.

Wszystkie rekomendacje oparte są na 
standardowych funkcjonalnościach SAP, 
możliwych do wdrożenia i utrzymania przy 
niewielkim nakładzie pracy. Jest to również 
elastyczne z punktu widzenia planowania 
budżetu potrzebnego do dostosowania 
systemu SAP do zmian prawnych.

Implementacja



Posiadamy wieloletnie 
doświadczenie we wdrażaniu 
i utrzymywaniu systemów SAP

Nasi konsultanci to certyfikowani 
eksperci w dziedzinie finansów 
i księgowości

Nasze podejście polega na 
stosowaniu standardu SAP 
zawsze, gdy jest to możliwe

Apollogic sp. z o.o. 
Rubież 46, 61-612 Poznań
sales@apollogic.com

Dawid Kornacki 
Sales Manager
+48 882 656 647

Dostosowujemy funkcjonalności 
rozwiązania do bieżących 
potrzeb organizacji

Oferujemy kompleksowy zestaw rozwiązań 
finansowo-księgowych dla systemów SAP, 
w tym JPK, Biała Lista Apollogic, 
e-Fakturowanie i inne

Prowadzimy warsztaty i szkolenia dla 
użytkowników końcowych

Dlaczego Apollogic?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji!


