PŁATNICY PIT MOGĄ ODZYSKAĆ NADPŁACONY PODATEK
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2015 roku płatnik podatku PIT był uprawniony do
wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaconych zaliczek na podatek PIT – tak orzekł Naczelny Sąd
Administracyjny (dalej: NSA) w wyroku z dnia 24 czerwca 2016 roku (sygn. akt II FSK 1341/14).
Wyrok dotyczy spółki, która oddelegowała pracowników za granicę i nadal odprowadzała zaliczki na
podatek PIT od wynagrodzeń tych osób do urzędu skarbowego w Polsce. Gdy długość
oddelegowania przekroczyła 183 dni i powstał obowiązek podatkowy za granicą, spółka uiściła tam
podatek PIT należny za okres od początku oddelegowania, a do polskiego urzędu skarbowego
wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty.
Urząd stwierdził wówczas, że taki wniosek mogą złożyć wyłącznie pracownicy, którzy ponieśli ciężar
zaliczek na podatek PIT.
Sprawa trafiła ostatecznie do NSA, który zaprezentował odmienne podejście. Pisemne uzasadnienie
wyroku nie zostało jeszcze opublikowane. Zgodnie z uzasadnieniem ustnym:


w stanie prawnym obowiązującym do końca 2015 roku pracodawca jako płatnik podatku PIT
miał prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty,



o skuteczności powyższych działań nie przesądzała okoliczność, czy płatnik poniósł
ekonomiczny ciężar nadpłaconego podatku.

Przepisy Ordynacji podatkowej będące podstawą rozstrzygnięcia zmieniły się z dniem 1 stycznia 2016
roku. Jeżeli jednak płatnik podatku PIT złożył wniosek przed tym dniem i sprawa jest w toku, wraz z
przedstawionym rozstrzygnięciem NSA płatnik zyskał silny argument w sporze z organami
podatkowymi.
Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą
pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym
sekretariatem.
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych
komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku
powyższych informacji.
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