
3JAK W 2017 R. UZYSKAĆ ZWROT VAT

luty 2017 r.
IFK

1. Jak w 2017 r. uzyskać zwrot VAT
Od rozliczenia za styczeń 2017 r. 
zmieniły się zasady uzyskiwania 
zwrotu VAT w terminie 25 dni. 
Ponadto organy podatkowe otrzymały możliwość kontroli kontrahen-
tów podatnika w ramach czynności sprawdzających. Natomiast naczel-
nik urzędu skarbowego, po zmianach, musi przedłużyć termin zwrotu 
na żądanie innych organów, np. CBA, ABW. Pozostałe zasady zwrotu 
nie zostały zmienione.

Zwrot różnicy podatku następuje na wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym rachunek 
bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju, w terminie 60 dni od 
dnia złożenia rozliczenia (art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług). Zwrot może 
być również dokonany na wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym rachunek podatnika w:

■ ■■ spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, 
■ ■■ banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, 
na podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 
do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu 
podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-
-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu.

Terminy zwrotu 

Lp. Jaki jest termin zwrotu Kiedy przysługuje zwrot
Czy wniosek o zwrot 
VAT jest konieczny

1. 60 dni od dnia złożenia deklaracji Podatnik wykonał czynności 
opodatkowane na terytorium 
kraju 

Nie

2. 60 dni od dnia złożenia deklaracji Podatnik wykonał wyłącznie 
czynności podlegające opodat-
kowaniu poza terytorium kraju

Tak

3. 180 dni od dnia złożenia deklara-
cji, chyba że podatnik złoży za-
bezpieczenie – wówczas zwrot 
w terminie 60 dni od dnia złoże-
nia deklaracji

Podatnik nie wykonał ani czyn-
ności opodatkowanych, ani nie-
podlegających opodatkowaniu 
w Polsce 

Tak

4. 25 dni od dnia złożenia deklaracji Jeśli podatnik spełnia warunki 
z poz. 1 oraz warunki z art. 87  
ust. 6 ustawy o VAT

Tak

Zasady zwrotu wskazane w poz. 1–3 tabeli w 2017 r. nie uległy zmianie. Ustawodawca 
zmienił natomiast zasady zwrotu w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji.




