Rozlicz PIT w Gminie Mosina - zostaw swój podatek
tu, gdzie mieszkasz.

Aby uruchomić program kliknij w ikonę powyżej
Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Podatek PIT to dla samorządu lokalnego ogromna część
dochodów, która ma wpływ na nasze otoczenie, dlatego tak ważne jest, aby mieszkańcy płacili
podatki według faktycznego miejsca zamieszkania. Dochody Mosiny to ponad 190 mln zł. Na tę
kwotę składa się właśnie część podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również dotacje,
subwencje, wpływy z podatków i opłat lokalnych.
Dobra współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, a w
szczególności organizacjami pożytku publicznego (OPP) jest podstawą materialnego i społecznego dobrobytu. W
projekcie „Wspieraj lokalnie” Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) łączy promocję kampanii
przekazywania 1% dla lokalnych organizacji z rozliczaniem PIT-ów na terenie danej jednostki samorządu. Gmina
Mosina jest jednym z wielu samorządów, które wzięły udział w tej akcji.
Udostępniony przez gminę program umożliwia łatwe i bezpłatne rozliczenie PITu, a także swobodny wybór i
przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Jest to
kolejny element kampanii "Zainwestuj w rozwój Gminy Mosina - zostaw swój podatek tu, gdzie mieszkasz".
Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT adres zamieszkania w Gminie Mosina.
Nie musisz być zameldowany w gminie Mosina.
Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.
Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.

w gminie Mosina

Co daje rozliczenie PITu za pośrednictwem programu?
dwa razy więcej ulg podatkowych – dzięki podpowiedziom systemu,
gwarancja 100% poprawności obliczeń – zapewniona w regulaminie usługi,
prosta obsługa i proste pytania – bez cytowania ustaw i języka prawnego,
obsługa wszystkich druków PIT – rozliczysz nawet najbardziej nietypowe przychody,
wystawiamy oficjalne UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru zeznania wysłanego przez internet,
przyspieszony zwrot podatku – otrzymasz już w 45 dni.
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie”
prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

