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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r.

o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków
związanych z budownictwem mieszkaniowym

(druk nr 765)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. O ZWROCIE OSOBOM FIZYCZNYM

NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM

MIESZKANIOWYM (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 138 i Nr 192, poz.

1382)

Art. 6.
1. W sprawie zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, urząd skarbowy wydaje decyzję, w

której określa kwotę zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, urząd skarbowy wydaje w terminie [6 miesięcy]

<4 miesięcy> od dnia złożenia wniosku.
3. Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku, o którym mowa w art. 5

ust. 1, nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we
wniosku bez wydania decyzji.

4. Kwota zwrotu podlega wypłaceniu w przypadku określonym:
1) w ust. 2 - w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji;
2) w ust. 3 - w terminie [6 miesięcy] <4 miesięcy> od dnia złożenia wniosku.

5. W przypadku gdy osoba fizyczna nie posiada zaległości podatkowych, kwota zwrotu
podlega wypłaceniu:

1) w kasie albo
2) za pośrednictwem poczty, albo
3)  za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

6. Kwota zwrotu wypłacana za pośrednictwem poczty jest pomniejszana o koszty jej
przesłania.

7. Jeżeli decyzja nie została wydana w terminie, o którym mowa w ust. 2, lub kwota zwrotu
nie została wypłacona w terminie, o którym mowa w ust. 4, kwota zwrotu podlega
oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej ustalanej w przypadku odroczenia
terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu państwa, obowiązującej w
dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu.

8. Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje:
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1) w przypadku gdy decyzja nie została wydana w terminie określonym w ust. 2 lub
kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, od
dnia następującego po dniu, w którym [upłynęło 6 miesięcy] <upłynęły 4 miesiące>
od dnia złożenia wniosku, włącznie do dnia jej wypłacenia;

2) w przypadku gdy kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie, o którym mowa w
ust. 4 pkt 1, od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wypłacenia
kwoty zwrotu, włącznie do dnia jej wypłacenia.

9. Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 7, nie przysługuje, jeżeli winę za niewypłacenie
kwoty zwrotu w terminie, o którym mowa w ust. 4, ponosi osoba fizyczna lub opóźnienie
w wypłaceniu kwoty zwrotu powstało z przyczyn niezależnych od urzędu skarbowego.


