
Zeznanie roczne, czyli wypełniony formularz deklaracji podatkowej PIT, musi złożyć każda osoba, która w danym roku podatkowym uzyskała dochody. 
Ustawa o podatku dochodowym, wskazuje, że miejscem rozliczania się jest Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu 
roku podatkowego. Aby rozliczyć się we Wrocławiu, nie musisz być tu zameldowany – wystarczy, że tu mieszkasz i w swoim zeznaniu podatkowym 
wpiszesz wrocławski adres.

Roczny podatek dochodowy nie trafia w całości do Skarbu Państwa. Duża jego część zostaje przekazana do gminy, w której został rozliczony PIT. Dla Wro-
cławia to blisko 48%. We Wrocławiu mieszka kilkadziesiąt tysięcy osób, które są zameldowane na terenie innych gmin i tam płacą podatek. W ten sposób 
pieniądze, które mogłyby wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców, nie trafiają do budżetu Wrocławia.

Jeśli Wrocław jest centrum Twojego życia – tu mieszkasz, pracujesz, studiujesz – rozlicz PIT we Wrocławiu i przekaż część swojego podatku na 
rozwój miasta.

Dlaczego to takie ważne?

Możesz sam decydować, gdzie trafią Twoje pieniądze. To dzięki Tobie Wrocław się rozwija! 

Rozliczając się w mieście, w którym mieszkasz, współfinansujesz wrocławskie drogi, transport publiczny, kulturę, edukację, programy prozdrowotne, opiekę 
społeczną, ochronę zabytków, budżet obywatelski, zieleń i rekreację, program rowerowy, bezpieczeństwo  i inne. 

Jak rozliczyć PIT we Wrocławiu? 

Nie musisz zmieniać miejsca zameldowania – wystarczy, że mieszkasz we Wrocławiu!

Jeśli rozlicza Cię pracodawca, który w Twoim imieniu wypełnia PIT i przesyła go do urzędu skarbowego, wystarczy, że zgłosisz mu swój aktualny adres za-
mieszkania we Wrocławiu i wskażesz właściwy urząd skarbowy. 

Jeśli rozliczasz się sam lub ze współmałżonkiem, wystarczy, że wpiszesz w formularzu PIT aktualny adres zamieszkania we Wrocławiu i złożysz zeznanie 
podatkowe w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania (drogą elektroniczną, osobiście lub wysyłając deklarację pocztą tradycyjną). 

Nie musisz zawiadamiać o zmianie miejsca zamieszkania poprzednio właściwego Urzędu Skarbowego. Urzędy Skarbowe same zaktualizują Twoje dane.

Nie zdążyłeś zaktualizować miejsca zamieszkania u pracodawcy? Nic straconego! 

Jeśli pracodawca w Twoim imieniu rozliczył i przesłał już PIT do Urzędu Skarbowego poza Wrocław, możesz ponownie złożyć PIT w Urzędzie Skarbowym 
we Wrocławiu właściwym dla Twojego aktualnego miejsca zamieszkania. Więcej na stronie www.wroclaw.pl/pit

Loteria dla Ciebie – wygraj samochód i markowe tablety!

Twój podatek wpłynie na komfort Twojego życia w mieście, a dodatkowo masz szansę wygrać cenne nagrody: samochód Skoda Octavia Ambition 1.2 TSI 
oraz jeden z dziesięciu markowych tabletów Samsung Galaxy Tab 3.

Jak wziąć udział w loterii?

Wystarczy złożyć deklarację podatkową PIT za rok 2013 w jednym z wrocławskich urzędów skarbowych i wskazać w nim Wrocław jako miejsce zamiesz-
kania.

Następnie od 1 marca do 9 maja 2014 roku zgłoś swój udział w loterii, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie  
www.rozliczpitwewroclawiu.pl lub wrzucając wydrukowany i wypełniony formularz do urny loteryjnej w Centrum Obsługi Mieszkańca Urzędu Miej-
skiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1–8.
Regulamin loterii dostępny jest na stronie www.wroclaw.pl/pit

Pamiętaj! Rozliczając podatek we Wrocławiu – wygrywasz już dziś!




