
wspieraj rozwój
miejsca, w którym mieszkasz

p³aæ podatek w mosinie



Na terenie Gminy Mosina zameldowanych jest ju¿ blisko 30 tysiêcy 
mieszkañców. Szacuje siê jednak, ¿e liczba ta jest o wiele wiêksza. 

Jeœli mieszkasz na terenie Gminy Mosina, ale jesteœ zameldowany w innym 
miejscu i nie wskaza³eœ, ¿e chcesz by Twój podatek trafia³ do Mosiny, to 
wspiera on rozwój innego miasta. 

Warto to zmieniæ. Jest to bardzo proste i nic nie kosztuje. P³ac¹c podatek 
zgodnie z miejscem zamieszkania, Twoje podatki bêd¹ s³u¿y³y rozwojowi 
naszej Gminy.

Czy wiesz, ¿e w 2014 roku udzia³ podatku dochodowego PIT od osób 
fizycznych w dochodach Gminy Mosina wyniós³ 28%? Oznacza to, ¿e 
w kwocie dochodów w wysokoœci ponad 88 mln z³, blisko 24 mln z³ stanowi³y 
wp³ywy z podatku dochodowego od mieszkañców. 

Dziêki podatkowi od osób, które zdeklarowa³y miejsce zamieszkania 
w Gminie Mosina uzyskano dodatkowe œrodki m.in. na budowê dróg, 
chodników, oœwietlenia, rozbudowê oferty rekreacyjno-sportowej 
i kulturalnej.

Dodatkowo mieszkañcy Gminy, którzy s¹ zameldowani bêd¹ mogli 
w przysz³oœci skorzystaæ z oferty specjalnie przygotowanych bonifikat 
w obiektach rekreacyjno - sportowych.

mieszkam w gminie mosina
p³ace tutaj podatek 
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udzia³ podatku 
dochodowego z PIT

pozosta³a czêœæ 
gminnego bud¿etu 

razem mozemy wiecej.

Je¿eli przyjmiemy, ¿e ka¿da dodatkowa osoba wskazuj¹ca w zeznaniu 
podatkowym nasz¹ gminê przeka¿e oko³o 1 000 z³ podatku, to ile 
osób musi przekazaæ podatek aby:

- 1 km chodnika? - 180 osób
- 1 km œcie¿ki rowerowej  150 osób
-  1 km drogi? - 3000 osób
- posadowiæ 1 s³up oœwietleniowy? - 4 osoby
- op³aciæ roczne utrzymanie 1 dziecka w przedszkolu? - 9 osób
-  roczne utrzymanie 1 ucznia w szkole? - 5 osób

Jeœli chcesz, aby poprawia³a siê infrastruktura drogowa 
i komunikacyjna, 

– przeka¿ swój podatek dochodowy dla 
Gminy Mosina, miejsca w którym mieszkasz.

wybudowaæ 
wybudowaæ ? -
wybudowaæ

op³aciæ

aby Twoje dzieci uczy³y siê w nowoczesnych 
i przyjaznych obiektach oœwiatowych, rozwija³y pasje na zajêciach 
kulturalno-rekreacyjnych 

JAK PRZEKAZAÆ SWOJE PODATKI DO GMINY MOSINA, JEŒLI JESTEŒ 
MIESZKAÑCEM, ALE NIE MASZ MELDUNKU?

twój podatek z pit to 
realizacja twoich potrzeb!

Z³o¿yæ lub przes³aæ 
dokumenty do I Urzêdu 

Skarbowego w Poznaniu, ul. 
Ch³apowskiego 17/18, 

60-965 Poznañ 
Co wa¿ne - jest to ca³kowicie 

bezp³atne. Deklaracjê 
podatkow¹ mo¿esz tak¿e 

z³o¿yæ 
 on-line na stronie

www.pus.poznan.pl

Wype³niaj¹c  formularz PIT 
wskazaæ Gminê Mosina jako 

miejsce zamieszkania.
- Zaktualizowaæ swój adres 
zamieszkania, wype³niaj¹c 
druk  ZAP-3 (dla osób nie 

prowadz¹cych dzia³alnoœci 
gospodarczej) lub CEIDG-1 

(dla osób prowadz¹cych 
samodzielnie dzia³alnoœæ 

gospodarcz¹).  

JEŒLI MASZ PROBLEM Z ROZLICZENIEM PIT, ZAPRASZAMY NA BEZP£ATNE DY¯URY 
PRACOWNIKÓW I URZÊDU SKARBOWEGO, KTÓRE ODBÊD¥ SIÊ W DNIACH: 23.02.2015 R. 
I 30.03.2015 R. (PONIEDZIA£KI) W GODZINACH OD 11:00 DO 17:00 W BUDYNKU URZÊDU 

MIEJSKIEGO W MOSINIE, SALA NR 20 WEJŒCIE OD UL. POZNAÑSKIEJ.
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