PIT

To do Ciebie wróci!
ROZLICZAJ PIT W WARSZAWIE

Co to jest PIT i na co jest przeznaczany?

PLANOWANE WYDATKI M.ST. WARSZAWY *

Podatek PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, jest częścią wynagrodzenia
każdego pracownika i jest odprowadzany do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca
zamieszkania.
Większość podatku trafia do budżetu państwa, jednak udział we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych stanowi również dochód gmin, powiatów i województw.
W Warszawie podatek dochodowy to podstawowe i największe źródło dochodów miasta.
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5,0 mld zł

2,4 mld zł

1,5 mld zł

Transport i komunikacja

Edukacja

Obsługa mieszkańców

1,1 mld zł

0,9 mld zł

0,8 mld zł

Utrzymanie nieruchomości
komunalnych

Ochrona zdrowia
i pomoc społeczna

Kwota odprowadzana
do budżetu Państwa
na rzecz biedniejszych
regionów Polski

0,5 mld zł

0,4 mld zł

0,4 mld zł

Oczyszczanie i ochrona
środowiska

Kultura

Obsługa długu

0,2 mld zł

0,1 mld zł

Bezpieczeństwo

Sport

Ile z Twoich pieniędzy trafia do budżetu m.st. Warszawy?

1/3

Od 1 płatnika podatku do budżetu miasta wpływa średnio 3 tys. zł
w ciągu roku. Łącznie jest to ponad 3,3 mld zł, czyli 30% całego
budżetu stolicy.

budżet Miasta

Na co Warszawa przeznacza pieniądze?

30% dochody z biletów
70% dopłata z Miasta

Dzięki tym środkom poprawiane jest codzienne funkcjonowanie
miasta. Remontowane i budowane są drogi, mosty, kupowane są
nowe autobusy, tramwaje i pociągi metra, budowane i utrzymywane
są przedszkola, żłobki, przychodnie i szpitale. Miasto dofinansowuje
w 70% komunikację miejską (dochody z biletów pokrywają tylko
30% wydatków). Finansuje także kulturalną i edukacyjną ofertę
miejską skierowaną do mieszkańców i gości Warszawy.

Jednak jak wszędzie na świecie, mieszkańcy i władze miasta muszą się liczyć z ograniczonymi możliwościami finansowania lokalnych potrzeb. Dlatego każda złotówka przekazywana do budżetu miasta jest tak ważna dla każdego z nas – mieszkańców Warszawy.

* w 2012 r.

Dlaczego warto płacić podatki w stolicy?
Obecnie w Warszawie zameldowanych jest ponad 1,7 mln osób, jednak mieszka tu
i pracuje znacznie więcej ludzi. Większość z nas codziennie korzysta z warszawskich dróg,
komunikacji miejskiej, infrastruktury oraz usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych
i sportowych, nie zawsze dorzucając się do kosztów ich utrzymania. Dlatego m.st. Warszawa
zachęca osoby mieszkające i pracujące w stolicy a odprowadzające podatki poza
Warszawą, do przyłączenia się do grona podatników warszawskich. Cały proces zmiany
miejsca płacenia podatków jest prosty, nie wymaga specjalistycznej wiedzy i nie zajmuje
dużo czasu. Wystarczy wypełnić jednostronny formularz aktualizujący ZAP-3 (osoby fizyczne).

Czy w Warszawie zapłacisz więcej?

PIT

NIE! Takie same stawki podatkowe obowiązują wszystkich podatników
objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bez względu na ich
miejsce zamieszkania*.
* art. 27 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Procedura aktualizacji adresu zamieszkania

Aby zaktualizować swój adres zamieszkania w urzędzie skarbowym, wystarczy wypełnić
jeden dokument. ZAP-3 przeznaczony jest dla osób fizycznych nie prowadzących
samodzielnie działalności gospodarczej.

ZAP-3

Formularz dostępny jest: w urzędach skarbowych, w urzędach
gmin, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów
(www.mf.gov.pl - zakładka: Podatki/Formularze Podatkowe/NIP).

Zgłoszenie aktualizacyjne nie podlega opłacie skarbowej i należy je złożyć po zmianie
danych osobowych, np. miejsca zamieszkania, w urzędzie skarbowym właściwym dla
miejsca zamieszkania. Formularz można przekazać osobiście, wysłać pocztą lub za
pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty (przy wymianie dowodu osobistego),
za pośrednictwem organu emerytalnego lub rentowego (jeżeli ten organ jest dla Ciebie
płatnikiem). Formularz ZAP-3 można załączyć również do rocznego zeznania podatkowego
(PIT) i złożyć go do 30 kwietnia.

Wiecej informacji: www.um.warszawa.pl

