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POTRĄCENIE WIERZYTELNOŚCI WYKLUCZA PRZESPIESZONY ZWROT PODATKU VAT 

 

Zwracamy Państwa uwagę na przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) z 

dnia 30 listopada 2015 r.(sygn. akt I FSK 1292/14), który orzekł, że wzajemne potrącenie 

wierzytelności  nie daje podatnikowi prawa do ubiegania się o zwrot podatku VAT z deklaracji w 

przyspieszonym 25 dniowym terminie. 

 

NSA stwierdził, że wzajemne potrącenie zobowiązań nie jest formą zapłaty przewidzianą w przepisie 

art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, która uprawnia do skrócenia terminu zwrotu VAT do 25 dni. Zdaniem NSA 

zwrot podatku VAT w terminie 25 dni jest wyjątkiem od zasady ogólnej (60 dni) i jako taki nie może 

być interpretowany w sposób rozszerzający, umożliwiając zastosowanie przepisu do sytuacji 

podobnych lub zbliżonych. Przyspieszony zwrot podatku może bowiem, zdaniem NSA, nastąpić tylko 

w przypadku zapłaty w formie gotówkowej lub przelewu bankowego. 

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż przywołany wyrok NSA jest sprzeczny z dotychczasową linią 

orzeczniczą NSA, w tym również z uchwałą składu 7 sędziów NSA z 11 marca 2013r.  

 

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. 
 

 
 


