
Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatkach wykazywanych w deklaracjach i zeznaniach 
podatkowych 
 

1. Co należy zrobić 
 

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. Dokumenty należy złożyć w bezpośrednio  

w Urzędzie Skarbowym bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu. 

 

Sala Obsługi Podatników, w przypadku PIT stanowisko „Podatek dochodowy od osób fizycznych", w przypadku CIT stanowisko „Podatek dochodowy 

od osób prawnych" 

 

2. Opłaty skarbowe 
 

Brak opłat 

 

3. Realizacja 
 

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 wykaże, że zwrot nadpłaty nie przysługuje w całości urząd wydaje decyzję odmawiająca 

stwierdzenia nadpłaty lub określa wysokość nadpłaty jaka przysługuje do zwrotu.  

 

4. Prawa przysługujące podatnikowi 
 

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. 

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. W tym zakresie nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub 

wykroczenia skarbowe. 

 

5. Podstawa prawna 
 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tj. z 2015r. poz. 613, z późn. zm.) 

 


