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WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY 

 
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 
Jeżeli podatnik w zeznaniu lub deklaracji wykazał zobowiązanie podatkowe nienależne lub  
w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek, albo wykazał nadpłatę  
w wysokości mniejszej od należnej składa wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym 
zeznaniem podatkowym lub deklaracją oraz dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.  
 
GDZIE POBRAĆ DOKUMENTY: 
 

Brak sformalizowanego, obowiązującego wzoru wniosku – pomocny wzór można pobrać ze strony 
internetowej Urzędu Skarbowego w Piasecznie: www.is.waw.pl/USPiaseczno / inne / druki do pobrania. 
 
WYMAGANE OPŁATY – Nie występują. 
 
MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA: 
 

- w siedzibie Urzędu Skarbowego - Sala Obsługi Podatnika  
- za pośrednictwem poczty na adres wskazany w nagłówku karty. 

 
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty może zostać skutecznie złożony do czasu przedawnienia 
zobowiązania podatkowego. 

 
ODPOWIEDZIALNA KOMÓRKA ORGANIZACYJNA 
 

Trzeci Dział  Dział Obsługi Bezpośredniej (tel. 22 7266837, 22 7266838). 
Czwarty Dział Obsługi Bezpośredniej (tel. 22  7266839 , 22 7266840 ). 
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA 
 

Organ podatkowy weryfikuje zasadność wniosku oraz prawidłowość skorygowanego 
zeznania/deklaracji w trybie czynności sprawdzających w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie 
niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. 
Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania/deklaracji nie budzi wątpliwości Naczelnik Urzędu 
Skarbowego zwraca nadpłatę bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę. 
Zwrot nadpłaty następuje w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku lecz nie wcześniej niż  
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania (dotyczy zeznania w podatku dochodowym). 
Jeżeli weryfikacja wniosku oraz korekty zeznania/deklaracji wykaże, że zwrot nadpłaty nie przysługuje 
w całości, organ podatkowy wydaje decyzję odmawiająca stwierdzenia nadpłaty lub określa wysokość 
nadpłaty jaka przysługuje do zwrotu. 
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty nie może zostać wszczęte w czasie trwania 
postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz w okresie między zakończeniem kontroli a 
wszczęciem postępowania – w zakresie zobowiązań podatkowych, których dotyczy postępowanie lub 
kontrola. 
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TRYB ODWOŁAWCZY : 
 

Od decyzji stwierdzającej nadpłatę albo odmawiającej stwierdzenia nadpłaty przysługuje podatnikowi 
prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty 
przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać 
dowody uzasadniające żądanie. 
Jeżeli zwrotu nadpłaty dokonano (na wniosek podatnika bez wydania decyzji) nienależnie 
lub w wysokości wyższej od należnej, od kwoty nadpłaty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek 
za zwłokę.  
 
PODSTAWA PRAWNA: 
 

- Art. 75, art. 77, art. 79, art. 80, art. 81, art. 81b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Z 2015 poz.613). 


