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SKŁADANIE DEKLARACJI PRZEZ PODATNIKÓW 
PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 

 
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 

Deklaracja VAT-7 lub VAT-7K ( zależnie od wybranego okresu rozliczania podatku),  
VAT-7D,VAT-8,VAT-9M,VAT-10,VAT-11,VAT-12,VAT-13 
 
GDZIE POBRAĆ DOKUMENTY  
 
W siedzibie Urzędu Skarbowego na Sali Obsługi Podatnika lub ze strony internetowej Ministerstwa 
Finansów (www.mf.gov.pl /zakładka  VAT/Formularze). 
 
WYMAGANE OPŁATY – Nie występują. 
 
MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA 
 

- w siedzibie Urzędu Skarbowego – Sala Obsługi Podatnika, 
- za pośrednictwem poczty na adres wskazany w nagłówku karty,  
- lub też w formie elektronicznej (www.finanse.mf.gov.pl aplkacja e-Deklaracje) 
Deklarację należy złożyć w terminie: 

 VAT-7       do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu,  

 VAT-7K    do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale , 

 VAT-7D    do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale , 

 VAT-8       do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, 

 VAT-9M    do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał  

                     obowiązek podatkowy, 

 VAT-10     14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, 

 VAT-11    do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek                  

                   podatkowy, 

 VAT-12     do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu , 

 VAT-13      do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.  

Uwaga : w rozwiązaniu wątpliwości z zakresu podatku od towarów i usług , pomocą służy Krajowa 
Informacja Podatkowa (Tel. 0 801 055 055 lub /22/ 330 0330 ).  Z odpowiedziami na najczęściej 
zadawane pytania w zakresie podatku od towarów i usług można zapoznać się na stronie internetowej: 
www.kip.gov.pl / najczęściej zadawane pytania. 
 

 
ODPOWIEDZIALNA KOMÓRKA ORGANIZACYJNA 
 

Trzeci Dział Obsługi Bezpośredniej (tel. 22 726 68 37, 22 726 68 38) 
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA 
 

Prawidłowość deklaracji VAT jest weryfikowana w ramach czynności sprawdzających prowadzonych na 
podstawie art. 272 ustawy Ordynacja podatkowa.  
Po dokonaniu czynności sprawdzających, jeżeli kwoty podane w deklaracji nie budzą wątpliwości, może 
nastąpić: 

- zwrot różnicy podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy wskazany przez                  
podatnika, 

- zaliczenie z urzędu różnicy podatku naliczonego na należnym podatku w wysokości poniżej 
kosztów upomnienia na poczet zaległości lub bieżących zobowiązań podatkowych, chyba że 
podatnik wystąpi o jej zwrot, 

- zaliczenie różnicy podatku naliczonego nad należnym w całości lub w części na wniosek 
podatnika na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, 
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- zaliczenie różnicy podatku naliczonego nad należnym w drodze postanowienia na poczet 
zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, 

- pomniejszenie dokonywanego zwrotu o kwoty wynikające z zajęć wierzytelności dokonywanych 
przez administracyjny lub sądowy organ egzekucyjny. 

 
 

Zwrotu różnicy podatku dokonuje się w terminie liczonym od dnia złożenia deklaracji - 25 dni - 60 dni - 
180 dni. Termin zwrotu uzależniony jest od spełnienia przez podatnika warunków określonych w 
przepisach o podatku od towarów i usług. 
Różnicę podatku nie zwróconą w ustawowym terminie traktuje się jak nadpłatę podlegającą 
oprocentowaniu. 
Zwrot różnicy w podatku od towarów i usług wynikającej z deklaracji podatkowej oraz zwrot nadpłaty 
następuje na rachunek bankowy zgłoszony przez podatnika. 
 
Należnych wpłat na poczet zobowiązań podatkowych należy dokonywać na określony rachunek Urzędu 
Skarbowego dla danego zobowiązania podatkowego: podatek od towarów i usług 
87101010100161862222000000. 
 
TRYB ODWOŁAWCZY 
 
W przypadku gdy po przeprowadzeniu czynności sprawdzających zostanie stwierdzone że deklaracja 
została wypełniona w sposób nieprawidłowy tj. zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki 
bądź została wypełniona niezgodnie z ustalonymi wymogami , a zmiana wysokości zobowiązania 
podatkowego, kwoty nadpłaty nie przekroczy kwoty 1000 zł. organ podatkowy może dokonać korekty 
zeznania „z urzędu” na podstawie art. 274 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Organ podatkowy 
doręcza podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z 
korektą zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, bądź informacje o braku takich 
zmian. Na ww. korektę podatnik może wnieść sprzeciw  do organu który dokonał korekty w terminie 14 
dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje 
korektę. 
W razie niewniesienia sprzeciwu, w terminie, korekta deklaracji wywołuje skutki prawne jak 
korekta deklaracji złożona przez podatnika. 
W zależności od charakteru stwierdzonych uchybień, organ podatkowy może wezwać podatnika do 
skorygowania deklaracji. Organ podatkowy wzywa także do złożenia wyjaśnień w zakresie 
zastosowanych w deklaracji ulg i odliczeń. Jeżeli deklaracja nie zostanie skorygowana - zostaje 
wszczęte postępowanie podatkowe a po jego zakończeniu wydana decyzja określająca wysokość 
zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług. Od decyzji podatnikowi przysługuje prawo 
wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Piasecznie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie powinno zawierać 
zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz 
wskazywać dowody uzasadniające żądanie. 
 
Na postanowienie o zaliczeniu różnicy podatku naliczonego nad należnym na poczet zaległych i 
bieżących należności podatkowych przysługuje zażalenie wniesione do Dyrektora Izby Skarbowej w 
Warszawie  za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia postanowienia. Zażalenie  powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę 
i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie. 
 
 

PODSTAWA PRAWNA: 
 
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz 613). 

- Ustawa z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) 


