Badź bohaterem Krakowa! Płać podatki w naszym mieście
2012-03-28

Czy wiesz, że?
Na dochody Krakowa składają się między innymi dotacje, subwencje, wpływy z
podatków i opłat lokalnych, spadki, darowizny, ale także część podatku dochodowego
od osób fizycznych (PIT).
Około 1 mld zł wpływa do budżetu miasta z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych (PIT). W Krakowie zyski finansowe z tego tytułu stanowią ok. 25%
wszystkich dochodów miasta.
Kwota, jaka wpływa do miejskiego budżetu w związku z rozliczaniem się przez 1
osobę z podatku PIT na terenie Krakowa, to ok. 2000 zł. Dlatego im więcej osób
płaci podatki w Krakowie, tym więcej środków trafia do miejskiej kasy.
Zgodnie z prawem (w przypadku podatku PIT) miejscem rozliczania się osoby
fizycznej jest właściwy urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika
w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza to, że aby płacić podatki w Krakowie
wcale nie trzeba być tutaj zameldowanym – wystarczy mieszkać w Krakowie.

Zobacz, co możesz zyskać!
Z podatku PIT jednej osoby można np.:
zbudować 5,5 m² chodnika
ustawić 7,6 stojaki rowerowe
posadzić 63 krzewy, które urozmaicą miejską zieleń
wykonać 5,8 m² trasy spacerowej
wyremontować 5,5 m² schodów
zakupić 5 tablic z nazwą ulicy
zakupić 4 znaki drogowe
zainstalować 2,5 tablice informacyjne
odmalować 57,5 m² pasów
wyznaczyć 152 m² kontrapasu
wyremontować 38 m² drogi (wykonanie nakładki asfaltowej)
obsadzenie 47 m² łąki kwiatami
urządzenie 146 t m² trawnika
zakup 4 koszy na psie odchody wraz z montażem
wymiana 9 m2 chodnika na kostkę brukową
Jak dokonać zmiany urzędu skarbowego?

Zmiana urzędu skarbowego jest bardzo prosta. W okresie rozliczeń podatkowych

wystarczy podać w formularzu PIT krakowski adres zamieszkania oraz wskazać
dane właściwego miejscowo urzędu skarbowego.
W każdej chwili można wypełnić jednostronicowy formularz ZAP-3, który jest
dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w każdym urzędzie
skarbowym. Wypełnienie formularza jest proste – wystarczy podać imię i nazwisko, nr
PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego (na który będą wpływać
np. zwroty podatku). Wypełniony formularz ZAP-3 można złożyć osobiście lub wysłać
pocztą do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego.
Warto natomiast pamiętać, że zgodnie z prawem, w przypadku podatku PIT
właściwym miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest urząd skarbowy właściwy
według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.
Jeśli na naszą prośbę rozlicza nas pracodawca, wystarczy, że poinformujemy go o
zmianie adresu zamieszkania (dla celów podatkowych) na krakowski. Wtedy
pracodawca wyśle nasze zeznanie do właściwego, krakowskiego urzędu skarbowego.
Nie trzeba (ani pisemnie, ani osobiście) zmieniać danych w „starym” urzędzie
skarbowym – urzędy same je zaktualizują.

Jak ustalić właściwy urząd skarbowy?
W Krakowie funkcjonuje sześć urzędów skarbowych. O tym, który jest właściwy dla
danej osoby decyduje miejsce zamieszkania (dzielnica/ulica). Żeby to sprawdzić,
wystarczy kliknąć tutaj, i skorzystać wyszukiwarki umożliwiającej przyporządkowanie
miejsca zamieszkania do właściwego, krakowskiego urzędu skarbowego.

O programie:
To bardzo prosty w obsłudze program przeznaczony do przygotowywania rocznych
zeznań podatkowych. Użytkownik nie wypełnia formularza podatkowego PIT lecz
wprowadza podstawowe informacje do kreatora, który prowadzi go przez cały proces,
w wyniku którego generowany jest formularz do druku. Program udostępnia wiele
ułatwień, m. in umożliwia wybór z listy właściwego krakowskiego Urzędu Skarbowego.
Co ważne kreator ułatwia podjęcie decyzji dotyczących rozliczeń (wspólne rozliczenie
z małżonkiem czy też osobno). Program nie ogranicza wyboru i pozwala na
samodzielne wpisanie nr KRS organizacji, której chcemy przekazać 1%. Program,
umożliwia wysyłanie zeznań podatkowych do właściwego Urzędu Skarbowego za
pośrednictwem Internetu.
POBIERZ PROGRAM (wersja instalacyjna)
WYPEŁNIJ ON-LINE
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych w roku 2017 do otrzymania
środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - POBIERZ.

Dane teleadresowe urzędów skarbowych w Krakowie:
Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
ul. Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków
Tel.: 12 66 56 000
Fax: 12 66 56 136
Email: us1208@mp.mofnet.gov.pl
Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek: 7:15 – 18:00
wtorek-piątek: 7:15 – 15:15
Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze
ul. Wadowicka 10
30-415 Kraków
Tel.: 12 254 70 00
Fax: 12 267 40 91
Email: us1210@mp.mofnet.gov.pl
Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek: 7:15 – 18:00 (zaświadczenia, sala obsługi)
wtorek-piątek: 7:15 – 15:15
Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto
ul. Grodzka 65
31-001 Kraków
Tel. 12 29 38 100
Fax 12 29 38 266
Email: us1212@mp.mofnet.gov.pl
Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek: 7:15 – 18:00
wtorek – piątek: 7:15 – 15:15
Godziny otwarcia kasy urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:15 – 14:45
Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta
os. Bohaterów Września 80
31-621 Kraków
Tel.: 12 681 70 00
Fax: 12 647 92 22
Email: us1209@mp.mofnet.gov.pl
Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Dyżur: poniedziałek 15:15 – 18:00
Godziny otwarcia kasy urzędu:
poniedziałek – piątek: 7:15 –14:00
Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik
ul. Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków
Tel.: 12 66 56 000
Fax: 12 66 56 751
Email: us1211@mp.mofnet.gov.pl
Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek: 7:15 – 18:00
wtorek – piątek: 7:15 – 15:15
Godziny otwarcia kasy urzędu:
poniedziałek – piątek: 7:15 – 14:30
Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście
ul. Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków
Tel.: 12 66 56 000
Fax: 12 63 43 424
Email: us1213@mp.mofnet.gov.pl
Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek: 7:15 – 18:00
wtorek - piatek: 7:15 – 15:15
Godziny otwarcia kasy urzędu:
poniedziałek – piątek: 7:15 – 14:30
Pamiętaj, aby o zmianie urzędu skarbowego poinformować pracodawcę!
POBIERZ PLAKAT
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