1. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP lub PESEL

NAD-ZP

2. Numer dokumentu

3. Status

WNIOSEK
O ZALICZENIE NADPŁATY/ZWROTU NA POCZET PRZYSZŁYCH ZOBOWĄZAŃ
PODATKOWYCH

Podstawa prawna:
•
Art. 76 i 76b §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)

A. ORGAN PODATKOWY
4. Naczelnik urzędu skarbowego, do którego adresowany jest wniosek

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych
B. DANE PODATNIKA /PŁATNIKA / INKASENTA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Nazwisko / Nazwa

6. Pierwsze imię / Nazwa skrócona

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
7. Kraj

8. Województwo

9. Powiat

11. Ulica
14. Miejscowość

10. Gmina
12. Numer domu

15. Kod pocztowy

16. Poczta

13. Numer lokalu

17. Telefon kontaktowy

C. WNIOSEK
18. Treść

Na podstawie art. 76 i 76b §1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jedn. tek st Dz.U.z 2012 r.,
poz. 749 z późn. zm.) wnoszę o zaliczenie*:

□ nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za miesiąc/rok …...................... w kwocie …...............
□ nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) za miesiąc/rok …...................... w kwocie …...............
□ zwrotu podatku od towarów i usług (VAT)
za miesiąc/rok …...................... w kwocie …...............
na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych z tytułu*:

□ podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za miesiąc/rok ….......................... w kwocie …...............
□ podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za miesiąc/rok …........................... w kwocie …...............
□ podatku od towarów i usług (VAT)
za miesiąc/rok ….......................... w kwocie …...............
* zaznaczyć właściwy kwadrat
D. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / PŁATNIKA / INKASENTA
Oświadczam, Ŝe są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
19. Data

20. Podpis

E. POUCZENIE
Zgodnie z art.76 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (jedn. tekst Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.):
§1. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych
w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieŜących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba Ŝe podatnik złoŜy wniosek o
zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z zastrzeŜeniem §2.
§2. Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości koszów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości
podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art.53a, oraz bieŜących zobowiązań podatkowych, a w razie ich
braku – na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba Ŝe podatnik wystąpi o ich zwrot.
§3. Przepisy §1 i 2 stosuje się odpowiednio do zaliczania nadpłaty płatnika lub inkasenta na poczet jego zaległości podatkowych, bieŜących zobowiązań podatkowych
lub zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem obowiązków płatnika lub inkasenta.

Wniosek o zaliczenie nadpłaty/zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

