
DOKONYWANIE ZWROTÓW RÓŻNICY PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG WYNIKAJ ĄCEJ                  
Z DEKLARACJI PODATKOWEJ DLA PODATKU OD TOWARÓW I US ŁUG VAT-7, VAT-7K LUB VAT-7D 
 
 

1. Kogo dotyczy 
 

 Podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. 
 

2. Jakie dokumenty nale ży zło żyć 
 

 Wypełnioną deklarację dla podatku od towarów i usług oznaczoną symbolem VAT-7, VAT- 7K                    
lub VAT-7D z wykazaną kwotą do zwrotu.  
Do deklaracji należy załączyć: 
1) pisemny wniosek o zwrot w terminie 25 dni - w przypadku ubiegania się o zwrot w skróconym 

terminie 25 dni (w trybie art. 87, ust. 6 ustawy j.n.); 
2) pisemny wniosek o zwrot w terminie 60 dni oraz zabezpieczenie majątkowe - w przypadku 

ubiegania się o zwrot w skróconym terminie 60 dni (w trybie art. 87, ust. 5a); 
3) umotywowany wniosek - w przypadku ubiegania się o zwrot przez podatników dokonujących 

dostaw towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i nie dokonujących sprzedaży 
opodatkowanej (w trybie art. 87, ust. 5); 

4) umotywowany wniosek - w przypadku ubiegania się o zwrot kwoty podatku naliczonego przy 
jednoczesnym braku sprzedaży opodatkowanej (w trybie art. 87, ust. 5a). 

 
Jednocześnie na żądanie organu podatkowego, dokonującego w ramach czynności sprawdzających 
weryfikacji zasadności zwrotu, podatnik jest zobowiązany do dostarczenia określonych żądaniem 
dokumentów. 

 

3. Gdzie pobra ć druki  
 

 Druki deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K, VAT-7D można pobrać na I piętrze - Sala Obsługi 
Klienta (pokój 118) lub ze strony internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl. 

 

4. Termin zło żenia dokumentów  
 

 1) Deklaracje podatkowe za okresy miesięczne - do 25 dnia miesiąca następującego po każdym 
kolejnym miesiącu. 

2) Deklaracje podatkowe za okresy kwartalne - do 25 dnia miesiąca następującego po każdym 
kolejnym kwartale 

 

5. Tryb składania dokumentów  
 

 Deklaracje podatkowe VAT-7, VAT-7K, VAT-7D można złożyć osobiście na I piętrze - Sala Obsługi 
Klienta (pokój 118), przesłać za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres Urzędu lub drogą 
elektroniczną. 

 

6. Wymagane opłaty  
 

 Nie pobiera się. 
 

7. Termin załatwienia sprawy  
 

 Zwrot różnicy podatku następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji, z wyjątkiem 
przypadków, gdy: 
1) podatnik złożył wniosek o skrócenie terminu zwrotu z 60-u dni do 25-u (przy spełnieniu warunków 

określonych w art. 87, ust. 6); 
2) podatnik nie wykonał sprzedaży opodatkowanej w kraju - termin zwrotu 180 dni. 
Naczelnik Urzędu Skarbowego może przedłużyć termin zwrotu w przypadku, gdy jego zasadność 
wymaga dodatkowego zweryfikowania. 
W przypadku przedłużenia terminu zwrotu, organ podatkowy na wniosek podatnika dokonuje zwrotu             
w terminie 60 dni, jeżeli podatnik wraz z wnioskiem złoży w Urzędzie zabezpieczenie majątkowe                       
(w trybie art. 87 ust. 2a i 4a). 

 

8. Sposób i forma załatwienia sprawy  
 

 Wykazana przez podatnika w deklaracji VAT-7,VAT-7K lub VAT-7D różnica podatku podlega zwrotowi 
na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę w Polsce lub na rachunek podatnika w 
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Zwrot podatku podlega jednak zaliczeniu z Urzędu 
na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań 
podatkowych - w takim przypadku organ podatkowy wydaje postanowienie. 
Organ podatkowy w związku z weryfikacja zasadności zwrotu może zażądać od podatnika 
dostarczenia dodatkowych dokumentów. 

 

9. Środki odwoławcze  
 

 Prawo złożenia zażalenia lub odwołania przysługuje jedynie w przypadku wydania przez organ 
podatkowy postanowienia lub decyzji w sprawie 

 



10. Dodatkowe informacje  
 

 Podatnik ma obowiązek złożyć w Urzędzie Skarbowym (na druku zgłoszenia identyfikacyjnego) 
informacje o rachunku bankowym. 

 

11. Podstawa prawna  
 

 Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. nr 177,                
poz. 1054 z późn. zm.). 

 


