Podatek tam, gdzie Ty!
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Zakup nowoczesnych tramwajów, remonty dróg i chodników, budowa placów zabaw czy
rewitalizacja parków – każdy z nas może wnieść swój wkład w realizację tych zadań, jeśli
tylko zapłaci podatek PIT w Krakowie. Ciągle nie brakuje osób, które mieszkają w stolicy
Małopolski, ale z fiskusem rozliczają się w innej gminie. Warto to zmienić, bo każdy nowy
podatnik to realny zastrzyk finansowy dla miasta, a co za tym większe środki na jego dalszy,
dynamiczny rozwój.

Miasto już po raz dziewiąty organizuje akcję „Płać podatek w Krakowie”. Hasło
tegorocznej kampanii brzmi „Podatek tam, gdzie Ty!”. W mieście pojawiły się już
m.in. citylighty, plansze w automatach biletowych i spot na ekranach w autobusach i
tramwajach.
Na dochody miasta składają się między innymi dotacje, subwencje, wpływy z
podatków i opłat lokalnych, ale przede wszystkim podatek dochodowy od osób
fizycznych – ten ostatni to blisko 30 proc. wpływów do miejskiej kasy. W tym roku,
według szacunków, będzie to ponad 1,8 mld zł! Jeden podatnik to wpływ do budżetu
w wysokości średnio 2750 zł.
W ubiegłym roku w Krakowie podatek PIT zapłaciły 631 623 osoby. To o 33 221 osób
więcej (z uwzględnieniem zgonów i podatników nieprzypisanych do dzielnicy) niż dwa
lata temu. Efekt? Tylko dzięki nowym podatnikom do budżetu trafiło dodatkowe 93
mln zł. Właśnie tyle potrzeba, żeby wybudować 10 parków czy kupić dziewięć
tramwajów niskopodłogowych.
Także i w tym roku miasto przypomina, że 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
tylko mieszkać i w prosty sposób dokonać zmiany urzędu skarbowego.
Każdy, kto zdecyduje się na rozliczanie się pod Wawelem nie tylko może mieć
osobistą satysfakcję, że ma swój własny, realny wkład w rozkwit miasta. Zyskuje też
prawo do wystąpienia o Kartę Krakowską, która uprawnia do szeregu zniżek m.in. w
komunikacji miejskiej czy instytucjach kultury. Z KK korzysta obecnie 218 938
beneficjentów programu, w tym w oparciu o PIT – 27 626.
Aby zacząć płacić podatek w Krakowie, wystarczy podać w formularzu PIT krakowski
adres zamieszkania oraz wskazać dane właściwego miejscowo urzędu skarbowego. W
każdej chwili można też wypełnić jednostronicowy formularz ZAP-3, który jest
dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w każdym urzędzie
skarbowym.
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