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Zgodnie z ustawą o dochodach samorządu terytorialnego

samorządy gmin, powiatów i województw mają swój udział we

wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku PIT.

Udział ten wynosi w r. 2014:

- Dla gmin: 37,53% ,

- Dla powiatów: 10,25%,

- Dla województw: 1,6%.

Toruń, jako miasto na prawach powiatu, otrzymuje 47,78% we

wpływach z podatku dochodowego płaconego przez

mieszkańców Torunia i 10,25% we wpływach z podatku

płaconego przez mieszkańców gmin:

Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wiel

ka Nieszawka, Zławieś Wielka.

Udziały samorządów w podatku PIT
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Środki na inwestycje, w tym z UE i spółki TIS Inne transfery z budżetu państwa

Udziały w PIT Sprzedaż majątku

Dochody z lokalnych podatków i opłat

207 mln 

Wpływy z PIT to 

aż 21% dochodów 

Torunia 

244 mln

30 mln

186 mln

550 mln

PIT a budżet miasta Torunia na przykładzie roku 2014



Grupa podatników

Dochód 

miesięczny/1 

os

Dochód roczny 

wszystkich 

osób

Kwota podatku

odprowadzonego 

do budżetu 

państwa

Udział  miasta

Pracujący mieszkańcy 

Torunia:

61 tys. osób*

2.500 zł
(średnia krajowa 

w 2013 r.: 

3.652 zł)

1.830.000 

tys. zł

329.400

tys. zł 

47,78% = 

158.100 tys. zł

Emeryci i renciści

w Toruniu: 

36,7 tys. osób*

1.300 zł
(średnia krajowa 

w 2013 r.: 

1.960 zł)

572.520   

tys. zł

103.054   

tys. zł

47,78%= 

49.460 tys. zł

mieszkańcy powiatu: 

pracujący i emeryci: 

założono 20%      

z 98 tys. osób*

1.000 zł 
(średnia krajowa 

emerytury 

KRUS w 2013 

r.: 1.054 zł)

235.200

tys. zł

42.336 

tys. zł

10,25%= 

4.340 tys. zł

Razem: 211.900 tys. zł

Wpływy w r. 2013: 203.700 tys. zł

Różnica: 8.200 tys. zł

* Dane wg GUS, stan na 31 grudnia 2011 roku.

Część osób korzysta z ulg i zwolnień podatkowych. Można przyjąć, że brakujące wpływy do budżetu

miasta to ok. 4 mln zł.

Cel kampanii informacyjno-promocyjnej



Część osób mieszkających i pracujących w Toruniu rozlicza 

podatek w innym mieście, np. w miejscu zameldowania.

MIEJSCE ZAMELDOWANIA JEST NIEISTOTNE

Dla organów podatkowych adres zameldowania, a także jego rodzaj 

- nie posiadają najmniejszego znaczenia. Dla fiskusa liczy się 

jedynie, gdzie podatnik faktycznie przebywa

(w domyśle - gdzie uzyskuje dochód), a nie - jaki ma adres 

zameldowania. Obowiązek meldunkowy  posiada dziś przede 

wszystkim charakter administracyjny i służy do ewidencjonowania 

ludności (umożliwia rejestrację danych o miejscu pobytu osób). 

Od 2016 roku obowiązek  meldunkowy ma być całkowicie 

zniesiony.

Dlaczego nie wszyscy rozliczają PIT w Toruniu?



WAŻNE JEST MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego miejsce zamieszkania 

to miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem 

stałego pobytu, i w której znajduje się ośrodek jej 

osobistych oraz majątkowych interesów. 

Aby można było uznać jakiś adres za adres miejsca 

zamieszkania, podatnik musi fizycznie przebywać w danej 

miejscowości i nie może tego czynić okazjonalnie.

Dlaczego nie wszyscy rozliczają PIT w Toruniu?



• Aby rozliczyć podatek w Toruniu nie trzeba wypełniać

dodatkowych formularzy, czy fatygować się do urzędu

skarbowego. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać

miasto Toruń, jako miejsce zamieszkania. Urząd skarbowy ma

dostęp do aktualnej bazy PESEL, a zatem jeśli podatnik

przeprowadził się w trakcie roku i powiadomił o tym urząd

miasta lub gminy, o jego przeprowadzce wie także urząd

skarbowy.

• Jeśli jednak miejscem zamieszkania podatnika jest Toruń, a

adres zameldowania ma w innej miejscowości, wtedy powinien

wypełnić prosty formularz ZAP-3. Formularz ZAP-3 składa się

w tym urzędzie skarbowym, do którego adresowane jest

zeznanie podatkowe.

Co zrobić, żeby rozliczyć PIT w Toruniu ?



Wybudować np. :

- ok. 30 mieszkań komunalnych,

- ok. 100 placów zabaw lub ścieżek rekreacyjnych,

- ok. 12 boisk wielofunkcyjnych,

- ok. 2 km dróg,

- ok. 1.000 miejsc parkingowych.

Pokryć roczne koszty, np. : 

- utrzymania ok. 470 miejsc w przedszkolach,

- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla ok. 1.600 osób,

- bezpłatnych obiadów dla 4.500 dzieci w szkołach. 

Aby zachęcić mieszkańców do rozliczenia podatku PIT 

w Toruniu Urząd Miasta zorganizował kampanie informacyjną 

oraz konkurs dla podatników.

Co można zrobić za 4 mln?
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Konkurs pt.: „Mieszkam w Toruniu – tu płacę podatki”
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WAPIENNA

Dla kogo?

Konkurs przeznaczony jest dla

osób, które rozliczyły PIT w urzędach

skarbowych w Toruniu do 30 kwietnia

2014 r.

Co trzeba zrobić?

Należy złożyć formularz konkursowy

oraz zaproponować hasło dla

przyszłorocznego konkursu. Konkurs

trwa od 1 marca do 12 maja 2014r.

Jakie nagrody?

• telewizor 3D

• laptop

• aparat fotograficzny

• 20 pakietów upominkowych



Aby wziąć udział w Konkursie należy:

• złożyć poprawnie i terminowo (tj. w okresie od 01.01.2014 r.

do 30.04.2014 r.) zeznanie podatkowe PIT za rok 2013

w jednym z urzędów skarbowych w Toruniu, zachować kopię

złożonej deklaracji PIT,

• zaproponować hasło promocyjne dla przyszłorocznego

konkursu organizowanego wśród osób rozliczających podatek

dochodowy od osób fizycznych PIT w jednym z urzędów

skarbowych na terenie Torunia (osoba zgłaszająca hasło musi

być jego autorem i muszą jej przysługiwać autorskie prawa

majątkowe i osobiste do hasła),

• podać swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, tj.

nr telefonu lub adres e-mail lub adres do korespondencji,

• wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz

złożyć oświadczenie o nie rozliczeniu podatku za rok 2013

w jednym zeznaniu podatkowym wraz z pracownikiem Urzędu

Miasta Torunia.

Konkurs pt.: „Mieszkam w Toruniu – tu płacę podatki”



• Składanie formularzy 
konkursowych 

Od 3 marca do 12 maja 
2014 r. 

• Ocena propozycji

• Ogłoszenie wyników 

od 13 do 27 maja 

28 maja 2014 r. 

• Powiadomienie laureatów

• Wręczenie nagród

Od 29 maja do 4 czerwca

do 23 czerwca 2014 r. 

Harmonogram konkursu - kompendium
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