Styczeñ 2009

Zniesienie zasady walutowoœci

W dniu 23 paŸdziernika 2008 r. Sejm uchwali³
ustawê o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz
ustawy – Prawo dewizowe („Ustawa”). Ustawa
zosta³a og³oszona w Dzienniku Ustaw Nr 228
poz. 1506. w dniu 24 grudnia 2008 r., a wesz³a
w ¿ycie w dniu 24 stycznia 2009 r.
Cel Ustawy: zapewnienie podmiotom krajowym
swobody w zakresie zaci¹gania oraz wykonywania
zobowi¹zañ w walutach obcych.
Najwa¿niejsze zmiany

• Okreœlenie w³aœciwego kursu wymiany waluty,
w której ma byæ spe³nione œwiadczenie
Je¿eli wysokoœæ œwiadczenia zosta³a okreœlona w walucie
obcej, ale jedna ze stron umowy zamierza spe³niæ je
w walucie polskiej, mo¿e powstaæ problem z okreœleniem
w³aœciwego kursu wymiany walut, wed³ug którego
powinno zostaæ dokonane przeliczenie.
Ustawa przewiduje w takim wypadku, ¿e je¿eli strony
umowy nie okreœl¹ w³aœciwego kursu walut, stosuje
siê kurs œredni og³aszany przez Narodowy Bank Polski
z dnia wymagalnoœci roszczenia, chyba ¿e ustawa,
orzeczenie s¹dowe lub czynnoœæ prawna stanowi inaczej.

• Zniesienie zasady walutowoœci
Zasada walutowoœci polega na tym, ¿e wszelkie
zobowi¹zania pieniê¿ne w Polsce (poza pewnymi
wyj¹tkami zawartymi przede wszystkim w ustawie
Prawo dewizowe), mog¹ byæ wyra¿one tylko
w pieni¹dzu polskim.
Ustawa znosi powy¿szy obowi¹zek, a tym samym
zasada walutowoœci przestaje obowi¹zywaæ.

Ustawa przewiduje jeszcze jedn¹ sytuacjê, w której
œwiadczenie mo¿e zostaæ spe³nione w z³otówkach,
pomimo ¿e zosta³o okreœlone w walucie obcej, przy
czym podmiotem uprawnionym do ¿¹dania zap³aty
w z³otówkach jest wierzyciel, którego d³u¿nik spóŸnia
siê z zap³at¹. W takim wypadku wierzyciel powinien
dokonaæ przeliczenia nale¿nej kwoty wed³ug kursu
œredniego og³aszanego przez Narodowy Bank Polski
z dnia, w którym zap³ata jest faktycznie dokonana,
a nie z dnia, w którym œwiadczenie sta³o siê wymagalne.
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– Ustawa wprowadza mo¿liwoœæ okreœlenia wysokoœci
œwiadczenia w walucie obcej, co od dnia jej wejœcia
w ¿ycie stanowi zasadê, a nie wyj¹tek od zasady
walutowoœci. Do tej pory strony umów okreœla³y
wysokoœæ nale¿nych œwiadczeñ w ró¿ny sposób,
np. poprzez wskazanie, ¿e stanowi ona równowartoœæ
w z³otych pewnej kwoty okreœlonej w innej walucie.
Obecnie nie jest to konieczne, gdy¿ œwiadczenie
mo¿na po prostu wyraziæ w walucie obcej.
– Ustawa reguluje ponadto sposób zap³aty. Strona,
zobowi¹zana do zap³aty kwoty, która zosta³a
wyra¿ona w walucie obcej, mo¿e dokonaæ zap³aty
w z³otówkach. S¹ jednak pewne wyj¹tki od
powy¿szej zasady. Mianowicie zap³ata bêdzie
musia³a nast¹piæ w walucie obcej, je¿eli strony
tak zastrzeg³y w umowie lub tak wynika z przepisów
prawa albo z orzeczenia s¹dowego. Ustawa nie
przewiduje natomiast sytuacji przeciwnej, tj.
mo¿liwoœci spe³nienia w walucie obcej œwiadczenia,
które by³o wyra¿one w walucie polskiej.
Ustawa wprowadza zatem swobodê w zakresie
wyboru waluty, w jakiej strony umowy mog¹ okreœliæ
wysokoœæ œwiadczenia. Wprowadzenie jej jest o tyle
wa¿ne, ¿e naruszenie zasady walutowoœci skutkowa³o
dot¹d niewa¿noœci¹ dokonanej czynnoœci prawnej.

– Okreœlenie w³aœciwego kursu walut w Ustawie pozwala
na unikniêcie w¹tpliwoœci zwi¹zanych z przeliczaniem
œwiadczeñ wyra¿onych w walutach obcych na z³otówki.
– Uprawnienie wierzyciela do ¿¹dania od pozostaj¹cego
w zw³oce d³u¿nika zap³aty w z³otówkach, w niektórych
przypadkach, pozwala unikn¹æ strat zwi¹zanych
z wahaniami kursów walut. Ma to miejsce zw³aszcza,
gdy d³u¿nik posiadaj¹cy walutê, w której okreœlono
œwiadczenie, celowo zwleka z dokonaniem zap³aty,
czekaj¹c na korzystniejszy dla niego kurs
w porównaniu z przeliczeniem dokonanym w dniu
wymagalnoœci.
• Uchylenie art. 9 ust. 15 ustawy Prawo dewizowe
Przed wejœciem w ¿ycie Ustawy zasad¹ by³o, ¿e
zawieranie umów oraz dokonywanie innych czynnoœci
prawnych, powoduj¹cych lub mog¹cych powodowaæ
dokonywanie w kraju rozliczeñ w walutach obcych,
a tak¿e dokonywanie w kraju takich rozliczeñ, podlega³o
ograniczeniom i wymaga³o uzyskania zezwolenia
dewizowego. Poniewa¿ zezwolenia dewizowe wydawane
s¹ dla ka¿dej transakcji indywidualnie, podmioty czêsto
w nich uczestnicz¹ce ka¿dorazowo zobowi¹zane by³y do
wystêpowania o takie zezwolenie.

Ustawa, uchylaj¹c art. 9 ust. 15 ustawy Prawo
dewizowe, znacz¹co u³atwia dokonywanie transakcji
z wykorzystaniem walut obcych.
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– Wejœcie Ustawy w ¿ycie skutkuje zniesieniem
obowi¹zku uzyskiwania zezwolenia dewizowego
przez podmioty uczestnicz¹ce w zawieraniu umów
oraz dokonywaniu innych czynnoœci prawnych,
powoduj¹cych lub mog¹cych powodowaæ
dokonywanie w kraju rozliczeñ w walutach obcych,
a tak¿e dokonuj¹cych w kraju takich rozliczeñ.
– Zmiana ma znaczenie w szczególnoœci dla osób
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, które
w³aœnie w zakresie tej dzia³alnoœci dokonuj¹
rozliczeñ w walutach obcych. Czêsto dokonywanie
rozliczeñ w walutach obcych jest znacznie
korzystniejsze dla przedsiêbiorców, gdy¿ pozwala
ograniczyæ ryzyko kursowe wystêpuj¹ce np..
w eksporcie.
Podmioty zainteresowane zniesieniem
zasady walutowoœci i przewidywane korzyœci
Zmiany powy¿sze oddzia³uj¹ na wszelkie podmioty
dokonuj¹ce wyboru waluty w stosunkach prawnych.
Przede wszystkim u³atwiaj¹ zawieranie umów
lub dokonywanie innych czynnoœci prawnych
z wykorzystaniem walut obcych. Ma to du¿e
znaczenie w szczególnoœci dla przedsiêbiorców,
którzy w ramach obrotu gospodarczego uzyskuj¹
wp³ywy w walutach obcych lub s¹ zainteresowani
pozyskiwaniem tych walut. Swoboda wprowadzona
Ustaw¹ pozwoli obni¿yæ koszty transakcyjne
zwi¹zane z wymian¹ walut obcych, a tak¿e unikn¹æ
ryzyka kursowego i oceniæ op³acalnoœæ inwestycji.

