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Czy każdego klienta trzeba sprawdzać w CEDIG
aby sprawdzić czy zakup jest związany z
działalnością?
Co do zasady tak. Można tego uniknąć poprzez
przyznanie
wszystkim
osobom
prowadzącym
jednoosobową działalność gospodarczą uprawnień,
jakie przyznaje im nowa ustawa, bądź poprzez
wykonanie nowych obowiązków informacyjnych wobec
wszystkich klientów, a jedynie w przypadku, w którym
kupujący z tych uprawnień by korzystał, weryfikować
status konkretnej transakcji na potrzeby ustalenia, czy
uprawnienia mu przysługują, czy nie.
Czy możemy odmówić sprzedaży?
Nie. Można sprzedaż ograniczyć, ustanowić zasady np.
dotyczące sprzedaży hurtowej, ale z góry odmowa
sprzedaży nie jest możliwa.
Czy zamiast weryfikacji każdorazowo CEIDG
wystarczające będą odpowiednie zapisy w
regulaminach o przysługujących przedsiębiorcykonsumentowi prawach?
W
Regulaminie
można
zawrzeć
odpowiednie
postanowienia realizujące np. częściowo obowiązki
informacyjne, jednak nie zastąpią one w konkretnych
przypadkach weryfikacji statusu konkretnej transakcji
pod kątem jej zawodowego lub niezawodowego
charakteru.

Czyli jeśli zakład pracy (stolarnia) zamówić
300szt zabawki x i dojedzie do wniosku, że
może jednak chce inne zabawki to może te
300szt odesłać i tyle? Czy mogę nie zgodzić się
na sprzedaż w takiej sytuacji?
Zasadniczo nie ma podstawy do tego, żeby odmówić
sprzedaży 300 sztuk zabawek – tak, jak nie można
odmówić
tego
konsumentowi,
ponieważ
ilość
kupowanych produktów nie przesądza o tym, w jakiej
roli występuje klient. Można wprowadzić jednak
ograniczenia dotyczące zakupów hurtowych, jednak
muszą one mieścić się w ramach wyznaczanych przez
przepisy prawa.
Czy w regulaminie e-sklepu można wyłączyć
sprzedaż towaru osobom prowadzącym
jednoosobowe działalności gospodarcze, które
zajmują się sprzedażą? E-sklep oferuje
specjalistyczne narzędzia, których sprzedaż jest
niejednokrotnie związana ze szkoleniami w
zakresie użytkowania specjalistycznych narzędzi.
Jeżeli dobrze rozumiem, chodzi o możliwość odmowy
sprzedaży produktów osobom, które zajmują się dalszą
ich
odsprzedażą?
Wprowadzanie
ograniczeń
podmiotowych jest zawsze bardzo ryzykowne i powinno
być uzasadnione konkretnymi okolicznościami danej
sprawy.

Czy coś się zmienia to w umowach jeśli produkt
wykonujemy na zamówienie?
W zakresie dotyczącym umów zawieranych z osobą
prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w
zakresie, w jakim nie ma ona dla niej charakteru
zawodowego, wykonanie produktu na zamówienie może
mieć skutek np. w zakresie prawa odstąpienia,
ponieważ prawo odstąpienia w takim przypadku może
być wyłączone. Nowe przepisy będą się jednak nadal
stosowały w zakresie odpowiedzialności za wady
produktu a także stosowania w umowie klauzul
abuzywnych.
Czy dokonując oceny bierzemy pod uwagę tylko
związek z zawodowym charakterem, czy również
przeznaczenie i sposób zastosowania
produktu/usługi? Załóżmy że ekspres do kawy
kupuje kawiarnia, której core działalności to
sprzedaż kawy. Jednak ten ekspres ma stać w
biurze firmy i być wykorzystywany przez
pracowników administracyjnych i/lub
klientów/kontrahentów.
Nie. Oceniając zawodowy charakter transakcji nie
bierzemy pod uwagę jednostkowego przeznaczenia
przedmiotu umowy (czyli np. ekspresu do kawy: czy do
kawiarni, czy dla pracowników na zapleczu). Istotne
znaczenie ma jedynie to, czy kupujący dokonuje
transakcji w zakresie swojej profesji.

Czy rozwiązaniem nie byłoby, oświadczenie
klienta w procesie zamawiania (odznaczenie
okienka)?
Deklaracja
co
do
zawodowego/niezawodowego
charakteru transakcji z pewnością może stanowić punkt
odniesienia dla oceny, jakie uprawnienia przysługują
kupującemu. Deklaracje mogą jednak być nadużywane
(oświadczenie o braku zawodowego charakteru w celu
uzyskania dodatkowych uprawnień tam, gdzie
charakter zawodowy jest). Możliwe jest też, że
dodatkowych uprawnień zrzeknie się (choćby przez
przypadek) osoba, której one przysługują i która nie
może się ich zrzec – czego skutki w razie sporu może
ponieść sprzedawca.
Czy zamiast weryfikacji każdorazowo CEIDG
wystarczające będą odpowiednie zapisy w
regulaminach o przysługujących przedsiębiorcykonsumentowi prawach?
W
Regulaminie
można
zawrzeć
odpowiednie
postanowienia, które powinny zostać uzupełnione
wykonaniem obowiązków informacyjnych, jednak nie
zastąpią one w konkretnych przypadkach weryfikacji
statusu konkretnej transakcji pod kątem jej zawodowego
lub niezawodowego.
Czy jednoosobowy przedsiębiorca to taki który
nie ma pracowników (samozatrudnienie)?
Nie tylko. To każdy przedsiębiorca, który jest wpisany
do CEIDG. Jednoosobową działalność gospodarczą
można prowadzić zatem mając wielu pracowników.

Czy jeśli oferuję nadruk na koszulce w 7 wzorach
do wyboru i klient wybiera konkretny wzór, to
jest to produkt na zamówienie, który jest
wyłączony z możliwości zwrotu?
Przy 7 wzorach istnieje pewna powtarzalność
zamówień, zatem zrealizowany nadruk, nawet jeżeli
zostanie zwrócony, ma duże szanse zostać sprzedany
przy innym zamówieniu, nawet z uwzględnieniem tego,
że kombinacje wzorów będą stosowane na koszulkach
różnych rozmiarów. Dlatego kategoryczne powoływanie
się na brak możliwości stosowania prawa odstąpienia z
tego względu może być ryzykowne. Im więcej byłoby
jednak zmiennych wpływających na charakter danej
koszulki
(męska/damska/różne
kolory/różne
wzory/różne
rozmiary),
tym
prościej
byłoby
argumentować, że dana koszulka stanowi rzecz
nieprefabrykowaną,
wyprodukowaną
według
specyfikacji kupującego i wyłączyć możliwość zwrotu w
ramach prawa odstąpienia. Wyłączenie prawa
odstąpienia nie wpływa jednak na możliwość zwrotu ze
względu na wady produktu/nadruku.
Podczas spotkań biznesowych (oni nie płacą za
kawę, to jest poczęstunek). Czy ma to wpływ na
ustalenie czy przedsiębiorca w tym przypadku
jest konsumentem?
Nie. Taka sytuacja nie ma wpływu na ustalenie, czy
danej osobie prowadzącej jednoosobową działalność
gospodarczą przysługiwać będą na mocy nowych
przepisów niektóre uprawnienia konsumenta.

Czy badanie "inaczej niż z CIDG" nie podlega pod
RODO?
RODO stosuje się niezależnie od innych przepisów.
Jeśli zatem w związku z koniecznością ustalenia
charakteru transakcji przetwarzane będą dane
osobowe, w szczególności przetwarzane będą nowe
dane osobowe lub dane osobowe zebrane w innym
celu, konieczne będzie wykonanie odpowiednich
obowiązków informacyjnych. Celowe jest uzupełnienie
Polityk prywatności i klauzul informacyjnych w zakresie
możliwości takiego przetwarzania danych osobowych.
Czyli przedsiębiorca która w swoim PKD ma
ogólnie nazwaną sprzedaż w żadnym przypadku
konsumentem nie będzie?
Przepisy zakładają, że o zawodowym charakterze w
szczególności może przesądzać działalność wskazana
w ramach PKD w CEIDG. Jeżeli zatem z CEIDG
jednoznacznie nie wynika zawodowy charakter
działalności, można używać innych metod ustalenia, co
będzie miało w danym przypadku zawodowy charakter.
Z pewnością nie można przesądzać z góry, że
prowadzenie jednoosobowej działalności w zakresie
szeroko rozumianej sprzedaży całkowicie wyłącza
możliwość przyznania osobie ją prowadzącej uprawnień
konsumenta, o których mowa w nowych przepisach.

Czy zamiast weryfikacji każdorazowo CEIDG
wystarczające będą odpowiednie zapisy w
regulaminach o przysługujących przedsiębiorcykonsumentowi prawach?
Zakładając, że chcę tylko zabezpieczyć się z uwagi na
niedostosowanie regulaminów do zmian przepisów
prawa, a odstąpienie będzie przysługiwać niezależnie
od statusu. Jeżeli odstąpienie będzie przysługiwało
wszystkim kupującym (albo wszystkim kupujących
prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą),
to wystarczające będą dostosowanie regulaminów oraz
wykonanie obowiązków informacyjnych w zakresie
prawa odstąpienia.
Jak
postępować
ze
spółkami
cywilnymi
zwłaszcza w sytuacji, gdy wspólnik nie jest
wpisany do CEIDG?
W mojej ocenie taki zakup powinien być wyłączony ze
stosowania przepisów dotyczących prowadzenia
działalności gospodarczej w formie jednoosobowej.
Przepisy dotyczące konsumentów stosować się bowiem
powinno w mojej ocenie do osoby fizycznej zawierającej
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, z czego można formułować wniosek, że
uprawnienie
to
dotyczy
jedynie
działalności
prowadzonej samodzielnie, a nie w ramach spółki.
Niemniej spółka cywilna to umowa dwóch lub więcej
przedsiębiorców, dlatego dopiero praktyka stosowania
przepisów jednoznacznie rozstrzygnie tę kwestię.

Czy w sytuacji gdy partner handlowy (firma która
odsprzedaje takie urządzenia do klientów
końcowych) kupuje np. projektor do własnych
celów np. szkoleń wewnętrznych należy taki
zakup traktować jako konsumencki? Tylko w
przypadku jednoosobowej działalności?
Nowe przepisy dotyczą wyłącznie jednoosobowej
działalności gospodarczej. O charakterze transakcji nie
przesądza cel, jaki przyświeca takiemu prowadzącemu
jednoosobową działalność gospodarczą kontrahentowi,
tylko to, czy w obszarze dotyczącym transakcji jest on
profesjonalistą (transakcja ma dla niego charakter
zawodowy) czy nie. Jeżeli partner handlowy prowadzi
jednoosobową działalność gospodarczą, która polega
na odsprzedaży projektorów, to znaczy, że działalność
ta ma dla niego charakter zawodowy i fakt, że dany
projektor akurat wykorzysta on do celów wewnętrznych
nie ma znaczenia w odniesieniu do jego uprawnień jako
strony umowy sprzedaży wynikających z przepisów i nie
powinien on korzystać z dodatkowych uprawnień, jak
konsument.
Klient przedsiębiorca może kupić na fv swojej
firmy wrzuca sobie w koszty i ma prawo klienta?
Tak, klient, który prowadzi jednoosobową działalność
gospodarczą może dokonać zakupu na fakturę, odliczyć
z niej VAT, wrzucić w koszty, a spełniając wymogi
niezawodowego charakteru dokonanej transakcji
otrzymuje niektóre uprawnienia konsumenta.

Czy mogę odmówić zakupu 200szt zabawek
przez firmę produkującą np. szklanki, a zabawki
kupującej na prezent? Nie chcę musieć
obsługiwać zwrotu tych produktów.
Zasadniczo nie ma podstawy do tego, żeby odmówić
sprzedaży 200 sztuk zabawek – tak, jak nie można
odmówić
tego
konsumentowi,
ponieważ
ilość
kupowanych produktów nie przesądza o tym, w jakiej
roli występuje klient. Można wprowadzić jednak
ograniczenia dotyczące zakupów hurtowych, jednak
muszą one mieścić się w ramach wyznaczanych przez
przepisy prawa.
Czy wskazanie PKD będzie miało jakiekolwiek
znaczenie? Czy wskazanie przeważającego typu
działalności
w
ramach
KRS
może
być
wyznacznikiem?
Przepis wskazuje dane ujawnione w CEIDG jako
przykładowy sposób ustalenia zawodowego charakteru
zakupu. W szczególności chodzi tutaj o PKD.
Transakcje
dotyczące
PKD
wskazanego
jako
przeważająca działalność będą miały co do zasady
zawodowy charakteru.
Czy nowe przepisy będą miały zastosowanie do
reklamacji złożonych w 2021 również dla produktów
zakupionych np w bieżącym roku?
Nie. Przepisów nie stosuje się do umów zawartych
przed 1 stycznia 2021 r., jeżeli zatem reklamacja
złożona w 2021 r. dotyczy transakcji zawartej jeszcze w
2020 r. lub wcześniej, to nowe przepisy jej nie dotyczą.

Ten sam produkt dla tego samego przedsiębiorcy
może mieć związek z jego działalnością lub nie.
Taka ocena może przecież zależeć od
przeznaczeni i sposobu wykorzystania produktu.
Jak
to
zweryfikować?
To
wygląda
na
niewykonalne.
Przepisy dotyczą zakupów, które zawsze będą
związane z działalnością, czyli zakupów „na fakturę”. W
przypadku zakupów bez faktury przez osobę fizyczną i
tak zawsze zakładamy, że mamy do czynienia z
konsumentem.
Chodzi
zatem
o
związek
z
wykonywanym zawodem, czyli o to, czy dokonywany
przez osobę fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą zakup związany jest z jej specjalizacją.
Dlatego osoba prowadząca sklep ze sprzętem
elektronicznym, kupując telefon komórkowy na fakturę,
będzie traktowana jako przedsiębiorca, a kupując na
fakturę krzesło – częściowo jak konsument w świetle
nowych przepisów. Oczywiście będą sytuacje, w których
rozstrzygnięcie, czy dany zakup ma charakter
zawodowy, czy nie, będzie trudne, a sposób ich
interpretowania wykształci się dopiero w praktyce
stosowania nowych przepisów.

