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W związku z wystąpieniem z dnia 3 grudnia 2014 r. znak: V.511.158.2014.EG 

dotyczącym odbioru nadpłaty w kasie urzędu skarbowego na podstawie pisemnego 

pełnomocnictwa udzielonego członkowi rodziny podatnika, uprzejmie przedstawiam, 

co następuje.

Odnosząc się do kwestii odbioru nadpłaty w kasie urzędu skarbowego przez osobę 

upoważnioną przez podatnika, pragnę podtrzymać stanowisko wyrażone w piśmie Ministerstwa 

Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. znak: AP8-063-8/ECJ/2013/4, zgodnie z którym przepisy 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. 

zm.) nie wymagają poświadczenia własnoręczności podpisu mocodawcy na pełnomocnictwie 

procesowym, dlatego też niezasadne byłoby nadmiarowe żądanie poświadczenia podpisu na 

pełnomocnictwie w sprawach nieprocesowych. Nie zwalnia to oczywiście organu podatkowego 

od sprawdzenia zgodności danych osobowych osoby stawiającej się po odbiór pieniędzy do kasy 

organu podatkowego z danymi osobowymi osoby wskazanej w pełnomocnictwie.

Ponownie pragnę podkreślić, że zwrot nadpłaty jest czynnością materialno-techniczną, 

będącą następstwem powstałej nadpłaty. Czynność zwrotu nadpłaty nie jest podejmowana 

w ramach procedury postępowania podatkowego lub czynności sprawdzających. Z tych 

względów przy udzielaniu pełnomocnictwa do odbioru nadpłaty nie mają zastosowania przepisy 

art. 136 i 137 ustawy -  Ordynacja podatkowa. Ustanowienie pełnomocnika do odbioru pieniędzy 

w kasie urzędu skarbowego może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów Kodeksu
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cywilnego o przedstawicielstwie. Pozostają także aktualne rozważania przedstawione w piśmie 

z dnia 7 lutego 2014 r. znak; AP8-063-8/ECJ/2013/4 dotyczące uchwały Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie w składzie 7 sędziów z dnia 26 maja 2008 r. sygn. akt I FPS

Mając na uwadze powyższe, nie ma konieczności potwierdzania własnoręczności 

podpisu mocodawcy na podstawie, powołanego w Pana wystąpieniu, przepisu § I 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania 

niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. Nr 27, poz. 185), 

w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do odbioru nadpłaty, w kasie organu podatkowego, 

członkowi rodziny podatnika.

Odnosząc się natomiast do ustaleń postępowań wyjaśniających prowadzonych przez 

Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie omówionym powyżej, w ocenie Ministra Finansów 

żądanie przez niektóre organy poświadczania własnoręczności podpisu osoby upoważniającej 

członka rodziny do odbioru zwrotu nadpłaty nie znajduje uzasadnienia.

W celu wyeliminowania takich przypadków w przyszłości, do dyrektorów izb skarbowych 

zostanie skierowane pismo wyjaśniające wątpliwości dotyczące odbioru nadpłaty w kasie urzędu 

skarbowego, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego członkowi rodziny 

podatnika, którego kopia zostanie Panu przekazana przy odrębnym piśmie.

Wyrażam nadzieję, że niniejsza odpowiedź pozwoli na wyjaśnienie wątpliwości 

zgłoszonych w Pana wystąpieniu.
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