
 

………………………………..…………………………………….                …………………………………………… 
(imię i nazwisko)                      miejscowość, data) 

 

…………………………………………………………………………. 
(adres zamieszkania) 

 

 
……………………………………………………. 
(PESEL)                   
                                                                                                 

                                                                                               Naczelnik  

                                                                              Urzędu Skarbowego 

                w …………………….……….. 

                                                                          

                 Wniosek  

o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok  ……………. 

Na podstawie art. 75 § 1 i § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2017r., poz. 
201 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób 
fizycznych za rok  ……………. powstałej na wskutek wykazania w zeznaniu rocznym zobowiązania 
podatkowego w wysokości większej  od należnej  i wpłacenia zadeklarowanego podatku 
dochodowego od osób fizycznych - wynikającego z PIT-8C wystawionego przez  Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  z tytułu refundacji szkoleń. 
 

                                                    UZASADNIENIE 

Strona złożyła w urzędzie skarbowym zeznanie  roczne, w którym wykazała należny podatek  
 
w zawyżonej kwocie ……………………zł. słowne …………………………………………………………………………. 
 
Zawyżenie kwoty zadeklarowanego podatku wynika  z przepisania z PIT-8C wystawionego przez  
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  (dalej „OIPiP w Wałbrzychu”) wartości 
świadczenia przyznanego mi  jako członkowi OIPiP w Wałbrzychu z tytułu refundacji kosztów szkoleń.  
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  20 lutego 2018 r. złożyła wniosek o wydanie 
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych  
w zakresie skutków podatkowych udziału Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Wałbrzychu w kursach szkoleniowych, refundowanych w części kosztów  kształcenia poniesionych  
przez pielęgniarkę i położną, konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych kongresach, 
zjazdach naukowych .  
                                     Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej Interpretacji Indywidualnej  
z dnia  04 kwietnia 2018r.  znak: 0112-KDIL3-3.4011.79.2018.1.MM stwierdził, że stanowisko 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu przedstawione we wniosku  z dnia  
20 lutego 2018r. jest prawidłowe. 
Interpretacja Indywidualna  DYREKTORA KRAJOWEJ  INFORMACJI  SKARBOWEJ (pełne brzmienie) 

www.oipip.walbrzych.pl 
 

  

http://www.oipip.walbrzych.pl/


W świetle powyższego - nadpłatę powstałą w podatku dochodowym od osób fizycznych  
 
za rok ……………..………. w kwocie: ……………………….zł. słownie   ……………………………………………………………. 
 
 
proszę przekazać na konto:  
 

                          

                                                        

                         

 

                                                                                           …………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                  Podpis Wnioskodawcy  

 
 

 

Załącznik: 

1. Korekta zeznania podatkowego  za  ………………. rok 

 

 

 

 

 

 

 

 


