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Nadpłata 

 Za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie 
zapłaconego podatku.  

 Nadpłatami są zarówno świadczenia podatkowe 
nadpłacone - tzn. gdy rzeczywiście dokonana wpłata jest 
wyższa niż należna kwota zobowiązania podatkowego, jak i 
nienależnie uiszczone - tzn. gdy podatnik świadczy kwotę 
pieniężną, mimo że nie jest do zobowiązany lub też gdy w 
chwili dokonania świadczenia istniał tytuł prawny, lecz 
został następnie uchylony. Powstanie nadpłaty ma 
charakter obiektywny. 

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 30.08.2016 r., sygn. akt III 
SA/Gl 148/16 (LEX nr 2120694) 



Nadpłata 

 Na równi z nadpłatą traktuje się część 
wpłaty, która została zaliczona na 
poczet odsetek za zwłokę, jeżeli wpłata 
ta dotyczyła zaległości podatkowej.  

 Nadpłata powstaje z dniem zapłaty 
przez podatnika podatku nienależnego 
lub w wysokości większej od należnej. 

 Wysokość nadpłaty określa organ 
podatkowy. 



Nadpłata 
 Jeżeli z przepisów prawa podatkowego 

wynika obowiązek złożenia deklaracji, to 
podatnik równocześnie z wnioskiem o 
stwierdzenie nadpłaty jest obowiązany 
złożyć skorygowaną deklarację. 

 Jeżeli prawidłowość skorygowanej 
deklaracji nie budzi wątpliwości, organ 
podatkowy zwraca nadpłatę bez wydawania 
decyzji stwierdzającej nadpłatę. W takim 
przypadku korekta wywołuje skutki prawne. 

 

 



Lex specialis – opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

 W przypadku złożenia korekty 
deklaracji lub nowej deklaracji 
zmniejszającej wysokość 
zobowiązania z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi nie stwierdza się 
nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w 
których usługa odbierania odpadów 
komunalnych była świadczona. 



Odmowa stwierdzenia nadpłaty 
 W decyzji stwierdzającej nadpłatę organ 

podatkowy określa wysokość zobowiązania 
podatkowego w prawidłowej wysokości w 
takim zakresie, w jakim powstanie nadpłaty 
jest związane ze zmianą wysokości 
zobowiązania podatkowego. W zakresie, w 
jakim wniosek jest niezasadny, organ odmawia 
stwierdzenia nadpłaty. 

 Powyższe nie ogranicza możliwości wydania 
decyzji w trybie art. 21 § 3 Ordynacji 
podatkowej, o czym informuje się adresata w 
decyzji stwierdzającej nadpłatę. 



Zaliczenie nadpłaty 

 Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem 
podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet 
zaległości podatkowych wraz z odsetkami za 
zwłokę, odsetek za zwłokę od 
nieuregulowanych w terminie zaliczek na 
podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących 
zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku 
podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że 
podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty 
w całości lub w części na poczet przyszłych 
zobowiązań podatkowych. 



Zaliczenie nadpłaty  
 Niewymagalne jeszcze raty podatku od 

nieruchomości stanowią "bieżące zobowiązanie 
podatkowe" w rozumieniu art. 76 § 1 o.p. 

 W przypadku istnienia bieżącej zaległości w 
podatku od nieruchomości, wykazana nadpłata, 
zgodnie z art. 76 § 1 o.p. winna zostać zaliczona 
na tę zaległość. Za bieżącą zaległość uznać należy 
w przypadku podatku płaconego w ratach, raty 
podatku, pomimo, że nie upłynęły terminy ich 
płatności. 

 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 25.10.2016 r., 
sygn. akt II FSK 2807/14 (LEX nr 2168501) 



Zaliczenie nadpłaty a zajęcie 
egzekucyjne 

 W razie zajęcia wierzytelności z tytułu 
nadpłaty podatku jej zaliczenie na poczet 
zaległości podatkowych wraz z 
odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę 
określonych w decyzji, o której mowa w 
art. 53a, oraz bieżących zobowiązań 
podatkowych ma pierwszeństwo przed 
realizacją zajęcia. 



Zaliczenie nadpłaty 

W sprawach zaliczenia 
nadpłaty na poczet zaległych 
oraz bieżących zobowiązań 
podatkowych wydaje się 
postanowienie, na które służy 
zażalenie. 



Zaliczenie nadpłaty 
 W przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości 

podatkowych jeżeli nadpłata nie pokrywa kwoty zaległości 
podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, nadpłatę tę zalicza 
się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej 
oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu 
powstania nadpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej 
do kwoty odsetek za zwłokę.  

 Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, 
powstałą nadpłatę, zalicza się na poczet podatku, począwszy 

od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności.  



Zwrot nadpłaty następuje: 
 W przypadku gdy podatnik jest obowiązany do 

posiadania rachunku bankowego lub rachunku w 
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, 
wyłącznie na ten rachunek wskazany przez 
podatnika; 

 W przypadku gdy podatnik nie jest obowiązany do 
posiadania rachunku bankowego lub rachunku w 
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, 
na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w 
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej 
podatnika, albo przekazem pocztowym, chyba że 
podatnik zażąda zwrotu nadpłaty w kasie. 



Zwrot nadpłaty: 

 Nadpłata, której wysokość nie 
przekracza dwukrotności kosztów 
upomnienia (23,20 zł), jeżeli nie 
wskazano rachunku, na który ma 
zostać zwrócona, podlega zwrotowi w 
kasie. 

 Nadpłata zwracana przekazem 
pocztowym jest pomniejszana o 
koszty jej zwrotu. 



Zwrot nadpłaty podatnika zmarłego: 

 Przypadające na rzecz spadkodawcy nadpłaty oraz 
zwroty podatków, a także oprocentowanie z tych tytułów 
zwracane są poszczególnym spadkobiercom 
proporcjonalnie do ich udziału spadkowego określonego 
w prawomocnym postanowieniu sądu o stwierdzeniu 
nabycia spadku lub zarejestrowanym akcie 
poświadczenia dziedziczenia złożonym w organie 
podatkowym. 

 Termin zwrotu nadpłaty spadkodawcy wynosi 15 dni od 
dnia złożenia prawomocnego postanowienia sądu o 
stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu 
poświadczenia dziedziczenia. 



Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się: 

 obciążenia rachunku bankowego 
organu podatkowego na podstawie 
polecenia przelewu; 

 nadania przekazu pocztowego; 

 wypłacenia kwoty nadpłaty przez 
organ podatkowy lub postawienia 
nadpłaty do dyspozycji podatnika w 
kasie; 

 



Terminy zwrotu nadpłaty podatku: 
 30 dni od dnia wydania nowej decyzji - jeżeli nadpłata 

powstała w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem 
nieważności decyzji; 

 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub 
określającej wysokość nadpłaty; 

 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu albo 
stwierdzeniu nieważności decyzji - jeżeli w związku z uchyleniem 
albo stwierdzeniem nieważności decyzji nie wystąpi obowiązek 
wydania nowej decyzji; 

 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty 
wraz ze skorygowaną deklaracją; 

 



Terminy zwrotu nadpłaty podatku: 
 3 miesięcy od dnia upływu terminu do 

wniesienia sprzeciwu – w przypadku korekty 
deklaracji z urzędu; 

 3 miesięcy od dnia skorygowania deklaracji 
przez podatnika; 

 W przypadku niewydania nowej decyzji w terminie 3 miesięcy od 
dnia uchylenia albo stwierdzenia nieważności przez organ 
podatkowy lub od dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu 
orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego 
prawomocności, uchylającego decyzję albo stwierdzającego jej 
nieważność, nadpłata stanowiąca kwotę wpłaconą na podstawie 
decyzji uchylonej albo decyzji, której nieważność stwierdzono, 
podlega zwrotowi bez zbędnej zwłoki. 



Oprocentowanie nadpłaty: 
 Nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej 

wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości 
podatkowych. 

 Nadpłaty, których wysokość nie przekracza dwukrotności 
kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (23,20 
zł), nie podlegają oprocentowaniu. 

 Oprocentowanie z tytułu nadpłaty przysługuje do dnia zwrotu 
nadpłaty, zaliczenia jej na poczet zaległych lub bieżących 
zobowiązań podatkowych lub dnia złożenia wniosku o 
zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań 
podatkowych. 



Zakaz wszczęcia postępowania w sprawie 
stwierdzenia nadpłaty podatku: 

 Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty nie 
może zostać wszczęte w czasie trwania 
postępowania podatkowego lub kontroli 
podatkowej - w zakresie zobowiązań podatkowych, 
których dotyczy postępowanie lub kontrola.  

 W razie wszczęcia z urzędu postępowania 
podatkowego w sprawie, w której został złożony 
wniosek o stwierdzenie nadpłaty, żądanie zawarte 
we wniosku o stwierdzenie nadpłaty podlega 
rozpatrzeniu w tym postępowaniu. 



Zakaz wszczęcia postępowania w sprawie 
stwierdzenia nadpłaty podatku: 

 Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty 
oraz wniosku o zwrot nadpłaty wygasa po upływie 
terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, 
chyba że ustawy podatkowe przewidują inny tryb 
zwrotu podatku. 

 Decyzję w sprawie stwierdzenia nadpłaty na 
wniosek złożony przed upływem terminu 
przedawnienia można wydać także po upływie tego 
terminu. 



Przedawnienie nadpłaty 
 Prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął 
termin jej zwrotu. 

 Po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w 
którym upłynął termin zwrotu nadpłaty wygasa również 
prawo do złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet 
przyszłych zobowiązań podatkowych oraz możliwość 
zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących 
zobowiązań podatkowych. 

 Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zwrot nadpłaty lub 
zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych 
przerywa bieg terminu do zwrotu nadpłaty. 



 
 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU 

Prowadzący: Hanna Kmieciak 


