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U W A G A
R O L N I C Y !

W  A  R  T  O    W  I  E  D  Z  I  E  Ć

- Czy zmieniły się zeznania po-
datkowe dotyczące rozliczenia za
rok 2012?

- Okres od 1 stycznia do końca
kwietnia br. to czas, kiedy musimy
dokonać rozliczenia rocznego po-
datku dochodowego od osób fizycz-
nych za 2012 rok

Dokonując rozliczenia za rok
2012, musimy pamiętać, aby zrobić
to na odpowiednim formularzu.
Wzory zeznań podatkowych, na któ-
rych będziemy w 2013 się rozliczać:
PIT – 36, PIT-36L. PIT-37, PIT-38 i
PIT-39 w stosunku do roku ubieg-
łego uległy modyfikacji z uwagi na
dostosowanie do obowiązujących
od dnia 31 marca 2012 roku zasad
zaokrąglania (podstawy opodatko-
wania, podatku od niektórych do-
chodów).

Formularze zeznań podatko-
wych można pobrać nie tylko w
Urzędzie Skarbowym, ale także ze
strony internetowej Ministerstwa Fi-
nansów. 

- Czy ulgi, które obowiązywały
w rozliczeniu za rok 2011, nadal
obowiązują ?

- Rok 2012 nie przyniósł znaczą-
cych zmian w zakresie praw i obo-
wiązków podatników. W stosunku
do roku ubiegłego ulgi nie zmieniły
się. Doszło natomiast odliczenie od
dochodu wydatków na indywidualne
konto zabezpieczenia emerytal-
nego.

Tak więc w zeznaniach za rok
2012 podatnik może skorzystać z
odliczenia od dochodu:

- kwoty zapłaconej w 2012 na in-
dywidualne konto ZE podatnika nie
więcej niż 4.030,80 zł,

- wydatki poniesione na użytko-
wanie sieci INTERNET nie więcej
niż 760,-zł,

- darowizn na cele pożytku pub-
licznego, cele kultu religijnego, cele

Właśnie rozpoczął się czas składania zeznań podatkowych
za rok 2012. Czytelnicy proszą o wyjaśnienie niektórych
szczegółów dotyczących tych zeznań. Zebraliśmy więc kilka
pytań i poprosiliśmy o odpowiedź na nie Renatę Lachiewicz,
kierownika Działu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbo-
wego w Lesznie. Oto te wyjaśnienia.

charytatywno-opiekuńcze kościoła i
kościelnych osób prawnych w kwo-
cie faktycznie uczynionej darowizny
nie więcej niż 6% dochodu,

- darowizny na cele krwiodaw-
stwa w wysokości ekwiwalentu pie-
niężnego za pobraną krew
określoną przepisami,

- wydatki na cele rehabilitacyjne
w zależności od rodzaju – w kwocie
faktycznie ponoszonych kosztów re-
habilitacji.

Natomiast od podatku możemy
odliczyć ulgę na dziecko – 1112,04
zł na każde dziecko.

- Zawsze składałem zeznanie
osobiście w Urzędzie. A czy mogę
złożyć zeznanie przez internet?

Jak najbardziej. Składanie ze-
znań przez internet staje się coraz
bardziej popularne. Całą operację
przeprowadzamy z własnego kom-
putera w domu korzystając z sys-
temu e-Deklaracje strony
internetowej Ministerstwa Finansów.
Nie jest nam potrzebny podpis elek-
troniczny, by podpisać zeznanie.
Przed wysyłką zeznania należy
podać kwotę przychodu z PIT-u za
poprzedni rok.

- A jakie mam potwierdzenie,
że zeznanie dotarło do Urzędu
Skarbowego ?

- Po wysłaniu zeznania przez in-
ternet system wydaje poświadcze-
nie o złożeniu zeznania albo
wyświetli nam odpowiedni komuni-
kat o popełnionym błędzie. Gdy ze-
znanie jest poprawne, system
pozwala wygenerować Urzędowe
Poświadczenie Odbioru (UPO). To
poświadczenie jest traktowane na
równi z dowodem nadania listu po-
leconego czy złożenia papierowej
deklaracji bezpośrednio w Urzędzie
Skarbowym.

Od kilkunastu tygodni infor-
mowani jesteśmy o tragicznych
skutkach picia alkoholu pocho-
dzącego z nieznanych źródeł.
Wiele osób w kraju zatruło się
takim alkoholem, a kilka zmarło. W
związku z tym Główny Inspektor
Sanitarny ostrzega i wyjaśnia. 

Przede wszystkim zwraca
uwagę, by nie kupować alkoholu bez
znaków akcyzy i z nieznanego
źródła. Informuje, że w „pokątnie” ku-
powanej wódce znaleźć się może al-
kohol metylowy. Wypicie już pół
kieliszka alkoholu metylowego
uszkadza nerw wzrokowy, a wypicie
całego kieliszka może być dawką
śmiertelną. Stąd alarmujące ostrze-
żenia i przesyłane do wszystkich
urzędów miast i gmin informacyjne
ulotki. Warto się przy nich zatrzymać
i je przeczytać.

Pamiętajmy, że alkohol metylowy
występuje w płynach do spryskiwa-
czy, denaturacie, odmrażaczach do
szyb, rozpuszczalnikach, a przede
wszystkim w alkoholu niewiadomego
pochodzenia. Właśnie taki alkohol
kupić można na targowiskach, baza-

rach, u przypadkowych handlarzy.
Nie korzystajmy z takich ofert. Gdyby
się jednak zdarzyło, że ktoś wypije
wódkę z alkoholem metylowym, po-
winien wiedzieć, jak w takim przy-
padku ratować swoje życie i zdrowie.
Objawy zatrucia są dość wyraźne.
Osoba taka odczuwa bóle głowy, za-
wroty, ma przyśpieszony oddech i
bicie serca, wymioty, bóle brzucha.
Przy silniejszym zatruciu odczuwa
światłowstręt, senność, śpiączkę,
bywa, że traci przytomność. Natych-
miast trzeba wezwać pogotowie ra-
tunkowe.

A zanim przyjedzie lekarz, należy
zatrutego ratować. Jeśli jest przy-
tomny, koniecznie trzeba wywołać u
niego wymioty. Podać mu należy pół
szklanki bezpiecznego 40 proc. al-
koholu. Jeśli w domu nie ma wódki,
podaje się łyżkę sody oczyszczonej
lub łyżkę proszku do pieczenia, roz-
puszczonych w pół szklanki wody.
Osoba zatruta powinna to nie-
zwłocznie wypić. I natychmiast
dzwonić po pomoc - tel. 999, 997 lub
112. 

Inspektor sanitarny ostrzega

Urząd Miasta i Gminy infor-
muje, że zbliża się termin skła-
dania wniosków o zwrot
podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego.
Takie wnioski należy składać w
Urzędzie adresując je do bur-
mistrza. 

Od 1 lutego do 28 lutego 2013r.
należy składać wnioski o zwrot po-
datku za olej kupiony w okresie od
1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia
2013 r. Do wniosku dołączyć
trzeba faktury VAT potwierdzające
zakup. Zwrot pieniędzy za faktury
dotyczące tego okresu nastąpi do
30 kwietnia br. 

Natomiast od 1 sierpnia do 31
sierpnia 2013 r. trzeba będzie zło-
żyć wnioski o zwrot podatku akcy-
zowego za zakup oleju
dokonywany w okresie od 1 lutego
2013 do 31 lipca 2013 r. Do tych
wniosków także trzeba będzie do-
łączyć faktury VAT. Pieniądze za
zakup oleju w drugim terminie
będą przekazane rolnikom do 31
października br.

Maksymalna kwota zwrotu po-
datku akcyzowego za 1 ha użyt-
ków rolnych wynosić będzie 81,70
zł. Pieniądze przekazane zostaną
na rachunek bankowy rolnika po-
dany we wniosku lub bezpośrednio
w kasie Urzędu. 

Posługując się nieważnym
dowodem osobistym możemy
zapłacić mandat. Taką informację
podały ostatnio środki maso-
wego przekazu. W związku z tym
przypominamy, że dowód oso-
bisty ważny jest 10 lat. Pierwsza
wymiana starych dowodów na
nowe odbywała się w kraju w
2001 roku. A zatem wszyscy, któ-
rzy wówczas ten dokument toż-
samości wyrabiali, powinni
wymienić go w roku 2011, a w
roku 2012 ci, którzy wymieniali
go w 2002 roku. Jeśli ktoś tego
nie zrobił, ma dowód osobisty
nieważny. W naszej gminie jest
kilkanaście takich osób.

W tym roku dowody osobiste
wymieniać będą mieszkańcy, którzy
otrzymali dokument w 2003 roku.
Wniosek w tej sprawie złożyć po-
winni w Urzędzie Stanu Cywilnego
najpóźniej na miesiąc przed upły-
wem terminu jego ważności. Do-
kładna data ważności dowodu
wypisana jest w prawym dolnym
rogu dokumentu. Warto sprawdzić,
czy nie zbliża się czas jego wy-
miany. 

Dodajmy, że dowodu osobistego
nie muszą wymieniać osoby, które
otrzymały go po ukończeniu 65.
roku życia. Na ich dokumencie znaj-
duje się wpis: termin nieoznaczony.

Więcej na temat wymiany do-
wodu na str. 8. 

Mandat za
nieważny dowód

Urząd Skarbowy informuje

Jak donosi ogólnopolska prasa,
Jacek Męcina, wiceminister pracy,
poinformował posłów, że rząd pro-
wadzi prace nad zmianą przepisów,
które pozwolą rodzicom pobierają-
cym świadczenia pielęgnacyjne na
dziecko łączyć opiekę z pracą. Do tej
pory jest tak, że jeśli ktoś pobiera
świadczenia pielęgnacyjne w wyso-
kości 520 zł miesięcznie, musi zre-
zygnować z pracy lub jej nie podjąć.
To ma się właśnie zmienić. Nie wia-
domo jeszcze, jakie dokładnie będą
warunki dla rodziców czy opiekunów

dzieci, którzy pobierają świadczenia
pielęgnacyjne i którzy chcieliby pra-
cować, nie tracąc tego świadczenia.
Być może pracować będzie można w
niepełnym wymiarze godzin lub w
domu, na przykład w formie telep-
racy. Tak czy inaczej, praca nad tym
projektem trwa i dotyczyć będzie
wielu osób. Warto śledzić decyzję w
tej sprawie, bo sytuacja finansowa
rodzin z chorym dzieckiem i tak jest
trudna. Możliwość podjęcia pracy bę-
dzie więc sporą pomocą. 

Rodzice będą mogli pracować


