
Załącznik nr 21 

do Instrukcji określającej zasady sporządzania, opisywania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania 
dokumentów  finansowo- księgowych stanowiących dowody księgowe i prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie 

działania Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA     
                                           

FK-01-4…………………….…….                 Kraków, dnia………………….                                                                                     

                                                                                                
                                                                                       Nazwa/Nazwisko

Adres

Numer karty kontowej kontrahenta:……….……..

                                   
                               POSTANOWIENIE O ZARACHOWANIU NADPŁATY

Działając na podstawie art. 76 § 1 i art. 76 a w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn.zm) oraz art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz.U.2013 poz. .885 z późn. zm.)
 
                                                                 działając z urzędu
                                                                     postanawiam

zaliczyć nadpłatę powstałą w dniu…….…………... w wysokości…………………….……...
w wyniku  wpłaty z tytułu 
…………………………………………………………………………………………………..
na poczet zaległości/zobowiązania bieżącego/zobowiązania przyszłego* z 
tytułu:……………………………………...………………………………..…… 
……………………………………………………………………………..roku/okresu……….. 
Kwota zaległości/zobowiązania bieżącego/zobowiązania przyszłego* wynosi 
……………………….…zł, zatem po zaksięgowaniu nadpłaty, do zapłaty pozostaje kwota 
w wysokości…………………. zł w zakresie:
- należności głównej………...……….
- odsetek……………………………..
- kosztów upomnienia…………….....

Wpłat można dokonywać w kasie lub na rachunek Urzędu Miasta 
Krakowa………………………………………………………………………………………. 
numer rachunku bankowego: 



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 76 § 1 i 76a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o 
finansach publicznych (Dz.U.2013.poz. 885 z późn. zm.).

Stosownie do art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem 
podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości/zobowiązania bieżącego/zobowiązania 
przyszłego* jak w sentencji postanowienia.

Wobec powyższego na dzień…………………. Państwa karta kontowa z tytułu 
…………………………………………………………………………………………….nie 
wykazuje nadpłaty.

Z obowiązujących przepisów wskazanych w postanowieniu wynika także, że 
zaliczenie nadpłaty w sposób dokonany w przedmiotowym postanowieniu jest obowiązkiem 
organu oraz czynnością potwierdzającą w sposób formalny zaistniałe w sprawie skutki 
finansowe.

POUCZENIE

Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie składane za pośrednictwem Wydziału Finansowego 
Urzędu Miasta Krakowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, w terminie 7 dni 
od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie na postanowienie organu  powinno zawierać zarzuty 
przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz 
wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

                                                                                ……………………………………………………
                                                                                      (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Otrzymują:
1. Adresat
2. aa



*Niewłaściwe skreślić


