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Wniosek o zwrot nadpłaty

Dane odbiorcy:

imię i nazwisko albo nazwa  

PESEL albo NIP

nr klienta nr telefonu

Wnioskuję o zwrot nadpłaty w kwocie

Zwrot chcę otrzymać:

   przelewem bankowym na rachunek o numerze

    właściciel rachunku

   przekazem pocztowym na adres:

   Prowadzę działalność gospodarczą.

   Jestem czynnym płatnikiem VAT.

Odpowiedź chcę otrzymać w formie: 

   elektronicznej 

   listownej 

e-mail:

adres do korespondencji: 

ulica

miejscowość

ODBIORCA

data, czytelny podpis (imię i nazwisko) 
odbiorcy albo reprezentanta

         nr domu 

kod pocztowy 

nr lokalu 

 poczta   

ulica

miejscowość

         nr domu 

kod pocztowy 

nr lokalu 

 poczta   

Pamiętaj
Płatność dla czynnych płatników VAT realizujemy wyłącznie na rachunki bankowe, które znajdują się w rejestrze „Białej listy” [1]. Jeśli rachunek  
wskazany na wniosku nie znajduje się w rejestrze, płatność na Twoją rzecz zablokujemy do czasu aktualizacji rachunku bankowego. Od blokady tej 
płatności nie zostaną pobrane od nas odsetki.

[1]  Biała lista to wykaz informacji o podatnikach VAT, który został uruchomiony 1 września 2019 roku. Jest to wykaz określonych, przydatnych informacji o przedsiębiorcach, którzy są podatnikami
VAT. W obrocie gospodarczym służy on przede wszystkim do szybkiego i skutecznego weryfikowania wiarygodności kontrahentów. Szczegółowe informacje na ten temat oraz instrukcję, 
co zrobić, aby zgłosić swój rachunek do wykazu, dostępne są w serwisie biznes.gov.pl. 

Pamiętaj
Jeśli składasz wniosek o zwrot nadpłaty, a nie jesteś stroną umowy, musisz załączyć dokument, który poświadcza uprawnienia  do otrzymania zwrotu. 
Może to być pełnomocnictwo, akt poświadczenia dziedziczenia itp.
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