
UMOWA POŻYCZKI 

 

Zawarta w dniu ....................... w ............................................. pomiędzy .......................................  

.........................................................................................., legitymującym się dowodem osobistym  

seria ......... nr ................................ wydanym przez ........................................................................,  

zamieszkałym w .......................................... przy ul. ........................................................................,  

zwanym w treści umowy „Pożyczkodawcą”, a .................................................................................,  

legitymującym się dowodem osobistym seria ............. nr ...................................... wydanym przez  

........................................................, zamieszkałym w ..........................................................przy ul.  

..............................................., zwanym w treści umowy „Pożyczkobiorcą”, o następującej treści:  

§ 1 

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości .................................................... zł 

(słownie ................................................................................................................................. złotych).  

§ 2 

Pożyczkobiorca wyżej wymienioną pożyczkę przyjmuje i potwierdza odbiór całej kwoty w 

gotówce.  

§ 3 

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu kwoty pożyczki, o której mowa w § 1, w terminie 

do dnia .............................................  

2. Wraz ze spłatą pożyczki Pożyczkobiorca zapłaci odsetki w wysokości ................. % kwoty 

pożyczki w stosunku ........................................., liczone od dnia zawarcia umowy do dnia zwrotu.  

§ 4 

W przypadku opóźnienia w zwrocie pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłacenia 

odsetek ustawowych.  

§ 5 

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi ..........................................................................................  

§ 6 

Umowę sporządzono w ...................... jednobrzmiących egzemplarzach.  

 

 

...........................................       ............................................  
(Pożyczkodawca)         (Pożyczkobiorca 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa pożyczki 

1. Umowa poŜyczki polega na tym, Ŝe dający poŜyczkę zobowiązuje się przenieść na własność 
biorącego określoną kwotę pieniędzy albo ilość rzeczy określonych tylko co do gatunku, a biorący 
zobowiązuje się zwrócić tę samą kwotę pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku 
i tej samej ilości.  

2. Umowa poŜyczki moŜe być zawarta nieodpłatnie lub odpłatnie (oprocentowanie poŜyczki).  
3. W przypadkach, gdy strony nie określają terminu zwrotu poŜyczki, PoŜyczkobiorca 
zobowiązany jest zwrócić ją w ciągu 6 tygodni po wypowiedzeniu jej przez PoŜyczkodawcę.  
4. Forma umowy poŜyczki jest dowolna, jednakŜe zgodna z art. 720 § 2 k.c., jeŜeli taka umowa 
przenosi wartość minimum 500 zł – powinna być stwierdzona na piśmie.  
5. Strony umowy powinny określić wysokość poŜyczki pienięŜnej w pieniądzu polskim 
(stosownie do postanowienia art. 358 § 1 k.c.).  
Zawarcie umowy poŜyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, 
który wynosi 2% kwoty lub wartości poŜyczki. Podlega on wykazaniu w deklaracji PCC-1 i 
wpłacie na rzecz urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Inna stawka 
poŜyczki obowiązuje w przypadku udzielenia poŜyczki spółce (niezaleŜnie od jej formy prawnej – 
cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z o.o. lub akcyjnej) przez 
jej wspólnika – por. uwagi do umowy spółki cywilnej.  
Zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych poŜyczki udzielane:  
a) przez przedsiębiorców nie mających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub 
zarządu, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania poŜyczek,  
b) w formie pienięŜnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a 
ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. nr 142, poz. 
1514, z późn. zm.), w wysokości przekraczającej kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, 
pod warunkiem:  
złoŜenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi po-
datkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,  
• udokumentowania przez biorącego poŜyczkę otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, 
albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub 
przekazem pocztowym,  
c) na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do 
wysokości kwoty nie podlegającej opodatkowaniu – na zasadach określonych w przepisach o 
podatku od spadków i darowizn,  
d) na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niŜ osoby, o których mowa w lit. b 
i c, jeŜeli łączna kwota lub wartość poŜyczek otrzymanych w okresie kolejnych 3 lat nie 
przekracza 5.000 zł od jednego podmiotu, a od wielu podmiotów łącznie nie więcej niŜ 25.000 zł,  
e) z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas za-
pomogowo-poŜyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, koleŜeńskich kas 
oszczędnościowo-poŜyczkowych działających w wojsku oraz z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych,  
f) z utworzonych w drodze ustawy innych funduszów celowych,  

 

UWAGA  
Stawka podatku wynosi 20%, jeŜeli przed organem podatkowym lub organem kontroli 
skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej 
lub postępowania kontrolnego:  
1) podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy poŜyczki, depozytu nieprawidłowego lub 
ustanowienia uŜytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a naleŜny podatek od tych 
czynności nie został zapłacony;  
2) biorący poŜyczkę w formie pienięŜnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o 
których mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 
z 2004 r. nr 142, poz. 1514, z późn. zm.), w wysokości przekraczającej kwotę określoną w art. 9 
ust. 1 pkt 1 tej ustawy, pod warunkiem:  
• złoŜenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu 



organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,  
• udokumentowania przez biorącego poŜyczkę otrzymania pieniędzy na rachunek 
bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową 
lub przekazem pocztowym,  
powołuje się na fakt zawarcia umowy poŜyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzy-
mania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę 
oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.  


