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Na stronie 418:

Jest Powinno być
Art. 87. [Zwrot podatku] 1. W przypadku gdy kwota podatku nali-
czonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym 
wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia 
o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwro-
tu różnicy na rachunek bankowy.

2.84 Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje 
w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika 
na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę 
na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskaza-
ny w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych 
przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku ma-
jącego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielane-
go przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożone-
go przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 
do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego 
upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank 
lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających 
kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli przeprowadzona do-
datkowa weryfikacja wykaże zasadność zwrotu, wypłaca się należ-
ną kwotę zwrotu wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej 
opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płat-
ności podatku lub jego rozłożenia na raty.
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upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank 
lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających 
kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wy-
maga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego 
może przedłużyć, w drodze postanowienia, ten termin do czasu 
zakończenia tej weryfikacji. Jeżeli przeprowadzona dodatkowa 
weryfikacja wykaże zasadność zwrotu, wypłaca się należną kwotę 
zwrotu wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie pro-
longacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku 
lub jego rozłożenia na raty.
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