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Co chcę załatwić?

Uzyskać zwrot nadpłaty z tytułu podatku dochodowego wynikającej z zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu.

Kogo dotyczy?

Osób fizycznych.

Co przygotować?

Przygotuj poprawnie wypełniony i podpisany druk odpowiedniego zeznania podatkowego.


Wypełnij druk, w zależności od rodzaju uzyskanych dochodów/przychodów:


Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Jak wypełnić
dokumenty?




PIT-28 – zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu wysokości dokonanych odliczeń
i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
PIT-37 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu ( poniesionej straty),
PIT-36 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),





PIT-36L – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),
PIT-38 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),
PIT-39 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

Wypełnij wybrany druk wraz z załącznikami zgodnie z Objaśnieniami.
Masz trzy możliwości złożenia dokumentów:

za pośrednictwem Internetu pod adresem:
Wszystkie druki i objaśnienia znajdziesz pod adresem:
www.finanse.mf.gov.pl, w zakładkach, odpowiadającym poszczególnym podatkom (formularze)
lub www.e-deklaracje.gov.pl , w zakładce: Instrukcje;
UWAGA: jeżeli nie masz podpisu kwalifikowanego, pamiętaj o podaniu wysokości kwoty
przychodu podatnika uzyskanego w roku ubiegłym.

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
Zwróć szczególną uwagę na:




Ile muszę
zapłacić?
Kiedy złożyć
dokumenty?

dokonanie podpisu,
wybór właściwego druku oraz wymaganych załączników,
złożenie aktualnego, obowiązującego druku.

Usługa świadczona jest bezpłatnie.
Złóż wymagane dokumenty:



PIT-28 - do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym,
pozostałe formularze PIT – do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Masz trzy możliwości rozliczenia się:


Gdzie załatwię
sprawę?





za pośrednictwem Internetu pod adresem:
www.e-deklaracje.gov.pl lub www.szybkipit.pl
za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto
ul. Grodzka 65, 31-001 Kraków
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.

UWAGA: jeśli rozliczysz się elektronicznie, możesz liczyć na szybszy zwrot nadpłaty.
Zweryfikujemy Twoje zeznanie:

Co zrobi urząd?



jeżeli będzie ono poprawne, dokonamy zwrotu nadpłaty:
 bezgotówkowo na zgłoszony przez Ciebie rachunek bankowy na odpowiednim dokumencie
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ewidencyjnym lub
 w gotówce – w kasie Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto - Sala Obsługi Klienta wejście od ul. Podzamcze 2, poniedziałek-piątek: 7:15-14:00;
UWAGA: dyspozycję odbioru w kasie nadpłaty wynikającej z zeznania rocznego (PIT-37)
możesz zgłosić wyłącznie z chwilą składania zeznania podatkowego na Sali Obsługi
Klienta.
 lub przekazem pocztowym.
Uwaga: Zwrot nadpłaty przekazem pocztowym pomniejszany jest o wysokość opłaty
pocztowej tj. 1% od kwoty przekazu oraz 5,20 PLN opłaty stałej.

jeżeli posiadasz zaległości podatkowe, nadpłata zostanie zaliczona z urzędu na ich poczet, o czym
zostaniesz poinformowany postanowieniem.
Uwaga: W przypadku zeznania podatkowego złożonego przez współmałżonków opodatkowanych
wspólnie na podstawie odrębnych przepisów zwrot nadpłaty podatku jest realizowany
w przypadku braku zaległości podatkowych i zajęć wierzytelności u każdego z nich.

Jaki jest czas
realizacji?

Dokonamy zwrotu nadpłaty w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania.
Uwaga: w przypadku skorygowania zeznania nadpłata jest zwracana w terminie 3 miesięcy od
złożenia korekty.

Jak się odwołać?

Na postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych przysługuje Ci
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.


Informacje
dodatkowe

Podatnik może złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub części na poczet bieżących lub
przyszłych zobowiązań podatkowych.



Jeśli zwrot nadpłaty nie jest zrealizowany w terminie trzech miesięcy, podatnikowi przysługuje
oprocentowanie w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości
podatkowych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.).
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