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Pracownicy                                                          

Jednostek organizacyjnych Gminy Lublin  

Szanowni Państwo,

W  związku  z  wprowadzonymi  zmianami  prawnymi  w  systemie  podatkowym  oraz

przeprowadzonymi  analizami  w  zakresie  ubytku  dochodów Miasta  Lublin  z  tytułu  udziału

w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),  podejmujemy działania zmierzające do

zwiększenia liczby osób rozliczających podatek dochodowy w Lublinie. 

Należy mieć na uwadze, że wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym PIT są

bardzo ważnym źródłem dochodów budżetu Miasta Lublin,  wynoszą 535 mln zł i  stanowią

blisko 25% dochodów budżetu miasta Lublin. Do budżetu miasta przekazywany jest udział

w  wysokości  prawie  50%  we  wpływach  z  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych

zamieszkałych na obszarze miasta i co ważne rozliczających się w Pierwszym lub Trzecim

Urzędzie Skarbowym w Lublinie.

Podjęte  działania  koncentrują  się  na  kampanii  informacyjnej  mającej  na  celu

podniesienie  świadomości  mieszkańców  o  tym,  jak  ważne  jest,  żeby  rozliczać  PIT

w mieście, z którego zasobów korzystamy na co dzień. Jeżeli mieszkaniec zapłaci podatek

w Lublinie,  wówczas wróci  on do niego w postaci  dobrze działających szkół,  przedszkoli,

żłobków, lepszych dróg i skrzyżowań, ścieżek rowerowych, nowych autobusów i trolejbusów,

oferty kulturalnej i  sportowej,  jednym słowem – lepiej funkcjonującego miasta. W ubiegłym

roku  rozpoczęliśmy  akcję  zachęcania  do  rozliczenia  PIT  w  Lublinie,  którą  będziemy

kontynuowali  w  roku  2020,  szczegóły  dostępne  będą  na  stronie

https://lublin.eu/lublin/rozlicz-pit-w-lublinie/. 

Planujemy również wprowadzić  szereg udogodnień dla mieszkańców rozliczających

podatek  PIT w Lublinie.  Pierwsze  zmiany pojawią  się  w abonamentach dla  mieszkańców

w strefie  płatnego parkowania,  korzystne stawki  będą uzależnione od rozliczenia  podatku

dochodowego w Lublinie. Kolejne zmiany obejmą oświatę. Dodatkowe punkty przy rekrutacji
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do  żłobków,  przedszkoli  i  szkół  podstawowych  otrzymają  osoby  płacące  podatek  PIT

w Lublinie.

Będziemy  dążyli  do  wprowadzenia  szerokiej  oferty  zniżek  dla  osób  mieszkających

i  rozliczających  podatek  dochodowy PIT w Lublinie.  Docelowo,  dzięki  karcie  mieszkańca,

osoby te będą mogły korzystać z ulg w miejskim transporcie publicznym, a także w ofercie

instytucji  kultury  oraz  ośrodków  sportu  i  rekreacji,  a  docelowo  również  u  podmiotów

prywatnych w sektorze edukacji, zdrowia czy gastronomii. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  proszę  wszystkich  Państwa,  którzy  do  tej  pory  nie

rozliczali  swojego  podatku  dochodowego  w  naszym  mieście,  a  mają  taką  możliwość,  do

rozliczania się z podatku dochodowego za rok 2019 i w latach następnych.

Z poważaniem, 

               Skarbnik Miasta Lublin

              Irena Szumlak
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