
CESJAWIERZYTELNOŚCI

1.Definicjacesji

Cesjapochodzizłacińskiegosłowa„cessio”idefiniowanajest,jako„dobrowolne

odstąpienie, przelew, przeniesienie, wyzucie się, pozbawienie, przelew

wierzytelności.”.

Znaczenie słowa cesja regulują przepisy Kodeksu Cywilnego,(Art.509-516)

określającjąprzelewem wierzytelności.

Wierzytelnośćtoodwrotnośćdługu,coobrazujeponiższyprzykład:

-Wyobraźsobie,żeTypożyczaszpieniądzeod Kolegi.Jeślinieoddaszichw

terminie,maszdługwobecKolegi,zkoleiKolegamawierzytelnośćwobecCiebie.

Według prawa cywilnego cesja to przeniesienie wierzytelności(prawa do

oczekiwaniaspełnieniaokreślonychświadczeń)wrazzezwiązanymizniąprawamiz

majątku pierwotnego wierzyciela (zbywcy,cedenta)do majątku osoby trzeciej

(nabywcy,cesjonariusza)napodstawiezawartejumowycywilnoprawnej.Wynikatoz

następującychartykułówKodeksuCywilnego:

Art.509.KC

 § 1.Wierzycielmożebezzgodydłużnikaprzenieśćwierzytelnośćnaosobę

trzecią (przelew),chyba,że sprzeciwiałoby się to ustawie,zastrzeżeniu

umownemualbowłaściwościzobowiązania,

 § 2.Wrazzwierzytelnościąprzechodząnanabywcęwszelkiezwiązaneznią

prawa,wszczególnościroszczenieozaległeodsetki.

Zgodniezdefinicjąstronamiumowysą:

1.Cedent-dotychczasowywierzyciel,chcącypozbyćsięprawadowierzytelności

2.Cesjonariusz-osobatrzeciaprzejmującadanąwierzytelność.

Przedmiotcesjistanowikażdego rodzaju wierzytelność (np.leasing,kredyt,

ubezpieczenie).Kodekscywilnynienarzucaokreślonejformyumowycesji,dlatego

możebyćzawartawdowolnejformie-nawetustnej1.Wyjątekstanowiwierzytelność

stwierdzonaw sposóbpisemny-tutajumowarównieżmusibyćnapiśmie-Jeżeli

wierzytelnośćjeststwierdzonapismem,przelew tejwierzytelnościpowinienbyć

1A.Koper,Cesja,„DziennikGazetaPrawna”,2009,
https://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/artykuly/334597,cesja.html[datadostępu:
22.02.2022r.].



równieżpismem stwierdzony(Art.511.KC)

2.Umowacesjiwierzytelności

Umowacesjipowinnaobejmowaćnastępująceelementy:

 Dataimiejscezawarciaumowy

 Dokładneoznaczeniestronumowy(nazwacedentaicesjonariusza)

 oznaczenie rodzaju zbywanej wierzytelności (szczegółowy opis

wierzytelności,określenie,zjakiego zobowiązania ona wynika)wrazz

uprawnieniamikształtującymi-jeślirównież występują (przysługujące

dodatkoweuprawnienianp.do wypowiedzeniastosunkuprawnego czy

odstąpieniaodumowy)

 Zobowiązanie zbywcy do zawiadomienia dłużnika o fakcie dokonania

umowy2.

Cesjawierzytelnościmazastosowaniew:

a)Działalnościbankowej,gdziepełnirolęzabezpieczeniaudzielonychkredytów i

pożyczek.Istotęcesjiwbankachoddajeprzykład:

Wyobraźsobie,żezaciągnąłeśkredytw Banku,którywymagaodCiebiezawarcia

polisyubezpieczeniowej.W razieniespłaceniakredytu,Bankuzyskujeprawodo

domaganiasięodszkodowaniazpolisyubezpieczeniowej(wierzytelność).

b)Umowiefactoringu-podmiotgospodarczy(faktor)nabywaodprzedsiębiorców

(faktorantów)wierzytelności,któreoniprzejęliwcześniejodswoichdłużników.

Faktorpobierazaprzejętąwierzytelnośćodpowiedniewynagrodzenie.

c)Działalnościwindykacyjnej-sprzedaż wierzytelności(należących do banków,

przedsiębiorstwtelekomunikacyjnychitp.)firmom windykacyjnym3.

Konsekwencją zawarcia umowy cesji wierzytelności jest przeniesienie

wierzytelnościnanabywcę,chyba,żeprzepisszczególnystanowiinaczejalbo,że

stronyinaczejpostanowiły(Art.510.KC)

3.Rodzajeumówcesji

2W.Szydło,Cywilnoprawneaspektyumowycesjiwierzytelnościorazumowyosubpartycypację
zawieranychwprocesiesekurytyzacjiwierzytelności,„PrzeglądprawaiadministracjiCIII”,Wrocław
2015,s.323.
3A.Koper,Cesja…,op.cit.



Wybranerodzajeumówcesjiprzedstawiaponiższatabela:

Tabela1.Charakterystykawybranychrodzajówumówcesji

Rodzajumowy Charakterystyka/Najważniejszeaspekty

Leasing Potrzebnyjestcisamochód,aleniechceszgokupować-zawieraszumowę

leasingu,w którejw zamian za prawo do użytkowania właścicielpobiera

określonąprowizję.W przypadku,gdyniemożeszlubniechceszleasingować

przedmiotu,a zerwanie umowyspowoduje stratyfinansowe,wierzytelność

możeszprzekazaćosobietrzeciejzawierającumowęcesji.

-leasingodawcamusiwyrazićzgodęnacesjęleasinguipowinienznaćpowód

zawarciaumowycesji

-leasingobiorcamaobowiązeksamodzielnieznaleźćnabywcęwierzytelnościi

ponieśćzwiązanezjejprzeniesieniem koszty

-zbywcawierzytelnościmaobowiązekwystawićfakturęVAT4

Kredyt/pożyczka Małżeństwozaciągnęłokredytnamieszkanie.Doszłodorozwoduipodziału

majątku.Należy,zatem ustalićodpowiedzialnośćzaspłatękredytupoprzez

wspólne podpisanie cesji- dobrowolnego przeniesienia zobowiązań

wynikającychzkredytunajednegozmałżonków.

-w przypadkukredytów bankowych,bankmusiwyrazićzgodęnadokonanie

cesji,cowynikazzapisówwumowiekredytowejzbankiem

-cesjakredytudotyczynietylkoprzeniesienianainnąosobę,alerównieżna

innyobiekt

-ważna jestzdolność kredytowa (finansowe możliwościspłaty kredytu)

nabywcywierzytelności5

Ubezpieczenia Zaciągnąłeśkredytnazakupsamochodu,w związkuztym Bankwymagaod

ciebiewykupieniaubezpieczeniaAutocascoookreślonym zakresie,acozatym

idziepodpisaniaumowycesji-przeniesienieodszkodowanianabank,który

udzieliłcikredytu(wraziejegoniespłacenia).

-jeślidojdziedo szkody-np.kradzieży,uszkodzenia auta-odszkodowanie

pobieraBank

-możliwajestlikwidacjacesjipraw oubezpieczeniapoudowodnieniuprzez

4M.Krupiński,Cesjaleasingu-wszystkooprzejęciuumowy,FmLeasing,2021,
https://www.fmleasing.pl/porady/cesja-przejecie-umowy-leasingu-jak-dokonac,[datadostępu:
23.02.2022r.].
5Cesjakredytuhipotecznego-jakjesturegulowanaprawnie?,Uniqua,https://www.uniqa.pl/porady-
nieruchomosci/cesja-kredytu-hipotecznego-jak-jest-uregulowana-prawnie/,[datadostępu:23.02.2022
r.].



klientacałkowitejspłatykredytu6.

Prawa

domieszkania

(od

developerów)

Deweloperoferujesprzedażmieszkania,którezostanieoddanedoużytkuza2

lata.Podpisujeszumowędeweloperskąistajeszsięwłaścicielem prawado

budowanego mieszkania. Z przyczyn niezależnych nie jesteś już

zainteresowanylokalem isprzedajeszprawadomieszkaniapodpisującumowę

cesji.

-cesjaprawadomieszkaniajestmożliwa,jeżelideweloperniezaznaczyłw

umowiejejwyłączenia-zapisograniczającycesjęchroniprzedsprzedawaniem

prawdomieszkaniawyłączniezprzyczynzarobkowych7.

Istotnym rodzajem umowycesjijestumowaztytułunajmu,wynikającazezmiany

najemcylubwynajmującegoidotyczącaprzeniesieniapraw iobowiązków strony

umowynajmunainnypodmiot.W tym przypadkuniezbędnajestzgodakontrahenta,

wyrażonawosobnym oświadczeniulubpoprzezodpowiedniąklauzulęumieszczoną

w umowie cesji8. Umowa cesji występuje również w forfaitingu (przyszli

przedsiębiorcy nabywają wierzytelnościprzyszłe przysługujące przedsiębiorcom

przeciwko ich przyszłym nabywcom)czyprzelewu powierniczego (przeniesienie

wierzytelnościnacesjonariusza,którywewłasnym imieniuzobowiązujesiędojej

wyegzekwowania,ztym,żenarachunekcedenta)9.

4.Umowacesjiwierzytelnościadłużnik

Po zawarciu umowy cesji wierzytelności obowiązkiem zbywcy jest

poinformowanieotym fakciedłużnikawrazzewskazaniem nowegonabywcy.Skutek

niedopełnieniatejczynnościwynikazprzepisówprawacywilnego:dopókizbywcanie

zawiadomiłdłużnika o przelewie,spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego

wierzycielamaskutekwzględem nabywcy,chybażewchwilispełnieniaświadczenia

dłużnik wiedziało przelewie.Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych

6Cesjazumowyubezpieczenia-ktoijakmożejejdokonać?,Uniqua,https://www.uniqa.pl/porady-
komunikacja/cesja-umowy-ubezpieczenia-kto-i-jak-moze-dokonac-cesji/[datadostępu:23.02.2022r.].
7M.Gwardecki,Cesjaumowydeweloperskiej-zarabianienasprzedażyprawdomieszkania?,Enerad,
2021,https://enerad.pl/aktualnosci/cesja-umowy-deweloperskiej-zarabianie-na-sprzedazy-praw-do-
mieszkania/[datadostępu:23.02.2022r.].
8Gdyzmieniasięnajemcalubwynajmujący,GazetaPodatkowanr78,2014,
http://www.umowycywilnoprawne.pl/artykul,1640,7456,gdy-zmienia-sie-najemca-lub-wynajm [data
dostępu:23.02.2022r.].
9W.Rudzki,https://cesja.org.pl/szczegolne-postacie-
przelewu/?fbclid=IwAR0E7tVUuCblH8rQnpan9gTPeMVCaxoqf2eW4Vre3KWBy2hakRXJ5Au8zKw
[datadostępu:23.02.2022r.].



czynnościprawnychdokonanychmiędzydłużnikiem apoprzednim wierzycielem”(Art.

512.KC).Oznaczato,żeodchwilidostarczeniadłużnikowiinformacjiodokonanej

cesjiświadczeniapowinnybyćdokonywanewyłączniedorąkcesjonariusza.Zgoda

dłużnikaniejestobowiązkowadoprzelewuwierzytelnościosobietrzeciej-Wierzyciel

możebezzgodydłużnikaprzenieśćwierzytelnośćnaosobętrzecią(przelew),chyba

że sprzeciwiałoby się to ustawie,zastrzeżeniu umownemu albo właściwości

zobowiązania(Art.509.KC).

5.Kiedyniemożnadokonaćcesjiwierzytelności?

Istniejąsytuacje,w którychdokonanieprzelewuwierzytelnościjestniemożliwe.

Należądonich:

1.Prawo odkupu,

2.Prawopierwokupu

3.Prawodożywocia

4. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu czynu niedozwolonego,wyjątek-

roszczeniajużwymagalneiuznanenapiśmielubprzyznaneprawomocnym

wyrokiem sądu

5. Udziałwspólnikawspółcecywilnej.

Przelew wierzytelnościjestrównieżniemożliwy,jeślijestsprzecznyzcharakterem

samegozobowiązania.Niemożnaprzecieżprzelać prawa doalimentów,prawado

autorstwautworu,wierzytelnościzumowyporęczeniaczywierzytelnościzumowyo

dzieło10.

6.Zbiórpytańiodpowiedzi

Nakońcuprzeanalizujmyiodpowiedzmysobienanajczęściejzadawanepytania

Internautównatematcesjiwierzytelności:

1.Czym jestcesjawarunkowaibezwarunkowa?

Cesja bezwarunkowa- cesjonariusz staje się automatycznie właścicielem

wierzytelnościzchwilązawarciaumowycesji.

Cesja warunkowa- stawia określone warunki- w razie wystąpienia pewnego

10A.Koper,Cesja…,op.cit.



określonegozdarzenia,możezostaćzawieszonalubodwołanawcałościlubczęści11.

2.Kiedycesjajestnieważna?

Jeżelijestdokonywana w przypadku:odkupu,pierwokupu,dożywocia,roszczeń

odszkodowawczychztytułuczynuniedozwolonego,udziałuwspólnikaw spółce

cywilnej.Cesja traciważność,jeślidłużnik nie zostanie poinformowany o jej

dokonaniuprzezzbywcęwierzytelności.(matozastosowaniewyłączniewwypadku,

gdywumowaposiadatakiezastrzeżenie)12.

3.CzycesjawierzytelnościpodlegaopodatkowaniuPCC?

Umowa przelewu wierzytelnościnależydo kategoriiczynnościcywilnoprawnych,

zatem cesjawierzytelnościpodlegaopodatkowaniu PCC (podatekod czynności

prawnych)w wysokości1 % ponad kwotę 1000 zł.Nabywca wierzytelności

zobowiązanyjestdozapłatypodatkuorazzłożeniastosownejdeklaracjipodatkowej

naformularzuPCC-3wterminie14dnioddniapowstaniaobowiązkupodatkowego.

Deklaracjęwrazzpodatkiem należyprzekazaćdourzęduskarbowegowłaściwegoze

względunaadreszamieszkanialubsiedzibypodatnika13.

4.Jakiesąskutkipodatkowecesjileasingubezodstępnego?

W związkuztym,żeumowacesjileasinguniezawieraodstępnego,leasingobiorca

Podatnicy nie muszą korygować kosztów oraz wcześniejodliczonego podatku

naliczonego,którywynosi23%(gdyżcesjaumowyleasingujesttraktowanawedług

ustawyoVAT,jakoświadczenieusług-każdeświadczenienarzeczosobyfizycznej,

osobyprawnejlubjednostkiorganizacyjnejniemającejosobowościprawnej,którenie

stanowidostawytowarów(…)wtym również:

1)przeniesienieprawdowartościniematerialnychiprawnych,bezwzględunaformę,

wjakiejdokonanoczynnościprawnej;

2)zobowiązaniedopowstrzymaniasięoddokonaniaczynnościlubdotolerowania

czynnościlubsytuacji;

3)świadczenieusługzgodnieznakazem organuwładzypublicznejlubpodmiotu

działającegowjegoimieniulubnakazem wynikającym zmocyprawa14).

11P.Bańczyk,Charakterprawnyumowyprzelewuwierzytelnościnazabezpieczenie,2017,
https://www.piotrbanczyk.pl/blog/artykul,charakter-prawny-umowy-przelewu-wierzytelnosci-na-
zabezpieczenie,76,[datadostępu:23.02.20222r.].
12A.Koper,Cesja…,op.cit.
13R.Kowalski,OpodatkowaniePCCcesjiwierzytelności,2010,
https://www.prawo.pl/podatki/opodatkowanie-pcc-cesji-wierzytelnosci,7478.html[datadostępu:
22.02.2022r.].
14Art.8,Pojęcieświadczeniausług,Ustawazdnia11marca2004r.opodatkuodtowarówiusług.
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