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Co chcę załatwić?

Uzyskać zwrot podatku VAT w trybie przyspieszonym.

Kogo dotyczy?

Podatników VAT, którzy w złożonej deklaracji podatkowej dla podatku VAT wykazali nadwyżkę
podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy.

Co przygotować?

Dane z ewidencji zakupów i sprzedaży VAT umożliwiające wypełnienie deklaracji podatkowej.

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Wypełnij:



deklarację za dany okres podatkowy (VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D),
wniosek o zwrot nadwyżki podatku VAT (druk VAT-ZT lub sporządź pismo samodzielnie).

Formularze wypełnij czytelnie, zgodnie z rubrykami. Możesz je pobrać bezpośrednio u nas lub za
pośrednictwem Internetu pod adresem:
http://www.finanse.mf.gov.pl/, w zakładce:

Jak wypełnić
dokumenty?


VAT→Formularze→VAT-7;

VAT→Formularze→VAT-7K;

VAT→Formularze→VAT-7D;
UWAGA: Druk VAT-ZT uaktywnia się w momencie zaznaczenia:

pola 62 poz. 1 w interaktywnej deklaracji VAT-7;



Ile muszę
zapłacić?

pola 62 poz. 1 w interaktywnej deklaracji VAT-7K;
pola 68 poz. 1 w interaktywnej deklaracji VAT-7D.

Usługa świadczona jest bezpłatnie.
Wniosek złóż wraz z:

Kiedy złożyć
dokumenty?

Gdzie załatwię
sprawę?




deklaracją podatkową VAT-7 do 25-dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał
obowiązek podatkowy,
deklaracją VAT-7K lub VAT-7D do 25-dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym
powstał obowiązek podatkowy.

Udaj się do właściwego ze względu na rozliczenie podatku VAT urzędu skarbowego. W Krakowie
znajdziesz nas pod adresem:
Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto
ul. Grodzka 65, 31-001 Kraków
tel.: 12 29-38-100, faks: 12 29-38-266
e-mail: us1212@mp.mofnet.gov.pl
Sprawę załatwisz:

bezpośrednio, w siedzibie Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto - Sala Obsługi Klienta wejście od ul. Podzamcze 2, poniedziałek: 7:15-18:00, wtorek-piątek: 7:15-15:15,

za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto
ul. Grodzka 65, 31-001 Kraków

elektronicznie, za pośrednictwem platformy e-deklaracje:
http://www.e-deklaracje.gov.pl
Mamy dwie możliwości rozwiązania Twojej sprawy:


Co zrobi urząd?




zwrócimy nadwyżkę podatku na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy w trybie
przyspieszonym pod warunkiem, że nie posiadasz innych zaległości na poczet których byłby
zaksięgowany zwrot podatku,
odmówimy zwrotu lub zwrócimy w terminie ustawowym, w przypadku gdy nie spełniasz
warunków określonych przepisami ,
jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, możemy przedłużyć termin
zwrotu (w formie postanowienia) do czasu zakończenia weryfikacji Twojego rozliczenia
dokonywanego w trakcie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania
podatkowego. Jeżeli powyższe czynności wykażą zasadność zwrotu, wypłacimy go wraz
z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej.
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Jaki jest czas
realizacji?

Jak się odwołać?

Informacje
dodatkowe

Podstawa prawna






Zgodnie z wnioskiem podatnika - w terminie 25 dniowym (zwrot 60 dniowy)
Zgodnie z wnioskiem podatnika - w terminie 60 dniowym (zwrot 180 dniowy)
W przypadku korekty deklaracji, termin zwrotu liczony jest od dnia złożenia korekty deklaracji.
Na postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu masz prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora
Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków -Stare
Miasto w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Od wydanej decyzji masz prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie
za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków -Stare Miasto w terminie 14 dni od
dnia jej doręczenia

Na wydane postanowienie w sprawie zaliczenia zwrotu masz prawo wniesienia zażalenia do
Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków
- Stare Miasto w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zwrot podatku w terminie przyśpieszonym jest możliwy, jeżeli kwoty podatku naliczonego
wynikają;

z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone
(z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej),

dokumentów celnych, deklaracji importowej, oraz decyzji wydanych przez naczelnika urzędu
celnego, które zostały przez podatnika zapłacone,

importu towarów rozliczonych zgodnie z art. 33a ustawy VAT (procedura uproszczona),
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich
usługobiorca lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji
podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Zwrot podatku nie dokonany w terminie ustawowym traktuje się jako nadpłatę podatku
podlegającą oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych |
od zaległości podatkowych.
Uwaga:
Zapłacone muszą być wszystkie należności wykazane w deklaracji w której wnioskujesz
o przyspieszony zwrot podatku, a nie tylko te, z których chcesz otrzymać zwrot.
Termin zwrotu uzależniony jest od spełnienia przez podatnika warunków określonych w przepisach
ustawy o podatku od towarów i usług.
W przypadku gdy 25 dzień wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy deklarację możesz złożyć
w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym.

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r.
Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.).

2

