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FISKUS Można już składać PIT-y w urzędach skarbowych

Poproś o rozliczenie

FOT. KAROL ZIENKIEWICZ/ARCHIWUM

d Jeśli nie chcesz sam
wypełniać zeznania
podatkowego, zgłoś to
swojemu pracodawcy.
Może on wysłać za
ciebie PIT za 2010
rok. Żeby się na to
zdecydować masz czas
tylko do 10 stycznia.
MAGDALENA BOŻKO
bozko@dziennikwschodni.pl
Pier wsze PIT-y już od
wczoraj spływają do urzędów
skarbowych. Przede wszystkim rozliczają się osoby, które
płacą zryczałtowany podatek
dochodowy i do końca stycznia
muszą wypełnić PIT-28.
– Te osoby powinny się pospieszyć. Ale jeszcze mniej
czasu mają ci, którzy nie chcą
samodzielnie się rozliczać. Powinni do 10 stycznia poinformować o tym swojego pracodawcę – mówi Marta Szpakowska, rzecznik Izby Skarbowej
w Lublinie.
Z samodzielnego rozliczenia
na PIT-37 mogą zrezygnować
te osoby, które mają dochody
tylko z jednego źródła i nie
korzystają z żadnych ulg i odliczeń. Do 10 stycznia muszą
wypełnić i złożyć u swojego
pracodawcy (płatnika składek)
PIT-12. Druk można pobrać ze
strony ministerstwa finansów
(WWW.mf.gov.pl) lub w urzędzie skarbowym.
– Jeśli wypełnimy PIT-12,
cedujemy tym samym rozli-

Pierwsze PIT-y już od wczoraj spływają do urzędów skarbowych
czenie naszych dochodów na
płatnika składek – wyjaśnia
Szpakowska.
Gdy nie złożymy PIT-12,
wtedy pracodawca ma czas
do końca lutego na wydanie
nam informacji o naszych dochodach za 2010 rok na druku
PIT-11. Jest to nasza baza do
rozliczenia z urzędem skarbo-
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Ci, którzy rozliczają się
sami, mogą skorzystać z ulg
i odliczeń. W tym roku nic się
nie zmieniło w kwestii ulg
podatkowych. Ci, którzy mają
dzieci swój podatek mogą pomniejszyć o ulgę rodzinną.
Na każdą pociechę odpiszą
1112,04 zł.
Roczne wydatki na Internet
możemy natomiast odpisać
w kwocie 760 zł. Podatek możemy też pomniejszyć o darowiznę, którą odliczymy potem
w rocznym zeznaniu w kwocie
nie większej niż 6 proc. naszego dochodu. Darowiznę
możemy przekazać na rzecz
organizacji prowadzących
działalność pożytku publicznego: fundacji, stowarzyszeń,
kościołów. Jako darowizna
traktowana jest też kwota
ekwiwalentu za krew oddaną
przez honorowych dawców.
Możemy też przekazać
jeden procent naszego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zrobimy to
jeszcze łatwiej niż w ubiegłym
roku. Wystarczy, że w swoim
zeznaniu wpiszemy numer
KRS wybranej organizacji
i deklarowaną kwotę.

wym na PIT-37. Musimy zebrać informacje o dochodach
ze wszystkich źródeł, z których
otrzymywaliśmy wynagrodzenia, niezależnie czy była to
umowa o pracę, zlecenie czy
o dzieło. Dopiero wtedy możemy rozliczyć się z fiskusem.
Jak każdego roku mamy na to
czas do końca kwietnia.

18 I 32 PROCENT
Po raz drugi będziemy rozliczać
podatki według dwustopniowej
skali. 18 proc. podatku zapłacą
osoby mające roczne dochody
do 85 528 zł, zaś 32 proc. ci,
którzy zarabiają powyżej
85 528 zł.

Klaster informatyczny
M

nożymy potencjał – tak brzmi
hasło Wschodniego Klastra
Informatycznego, utworzonego
w ramach realizacji unijnego
programu Rozwój Polski Wschodniej. Powołali go do życia w Rzeszowie przedstawiciele firm
z branży informatycznej. Klaster IT
zrzesza firmy z Podkarpacia oraz
pięciu pozostałych województw
Polski wschodniej: lubelskiego,
podlaskiego, świętokrzyskiego
i warmińsko-mazurskiego.
Inicjatorem i wizytówką tego
przedsięwzięcia jest działające od
2006 roku Stowarzyszenie
Informatyka Podkarpacka,
skupiające kilkadziesiąt firm tej
branży.
– Zawiązanie Klastra IT otwiera

Port Lotniczy Lublin

Podwyższyli kapitał
A

kcjonariusze Portu Lotniczego
Lublin jednogłośnie zdecydowali o podwyższeniu zakładowego
kapitału spółki o kwotę 5 mln zł.
Nastąpiło to poprzez niepubliczną
emisję 50 000 akcji imiennych
nieuprzywilejowanych o wartości
nominalnej 100 zł każda, serii S.
– Wszystkie akcje serii S zostaną
zaoferowane gminie miasto
Lublin – informuje Piotr
Jankowski, prezes PLL. – Dzięki
temu konsekwentnie realizowana
jest strategia zwiększania
zaangażowania podmiotów
publicznych w kapitale zakładowym spółki PLL. Pozyskane
w ten sposób środki przeznaczone
będą
na realizację przedsięwzięcia
inwestycyjnego, przeznaczone
zostaną na wynagrodzenie dla

Jakie masz marzenia zawodowe na nowy rok
rozwijać swoją
firmę 3 proc.

Nagrodzili innowacyjne firmy i gminy

założyć firmę 5 proc.

B

awansować
6 proc.

Wyróżniono w sumie 28 uczestników trzeciej edycji konkursu.
Wśród laureatów znalazły się
mikrofirmy, małe, średnie i duże
przedsiębiorstwa, gminy
wiejskie, miejsko-wiejskie
imiejskie, stowarzyszenia
i fundacje oraz inne instytucje.
Nasze województwo może
również poszczycić się kilkoma
laureatami. W kategorii „Innowacyjny produkt” (podkategoria
średnia firma) nagrodzono
spółkę Syntea SA za „Platformę

informatyczną one4all HE”. W
kategorii „Innowacyjny projekt
unijny – gmina” (podkategoria
gmina wiejska) wygrała gmina
Terespol za „Budowę szerokopasmowej sieci bezprzewodowej z
dostępem do Internetu – gmina
Terespol etap-1”. Natomiast w
kategorii „Innowacyjny projekt
unijny – gmina” (podkategoria
gmina miejska) laureatem
została gmina miasto Puławy
za projekt „Puławy w sieci –
wdrażanie rozwiązań społeczeńP
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stwa informacyjnego w mieście
Puławy”.
Szczegółowe informacje o
konkursie na stronie internetowej
www.liderzyinnowacji.pl.
(MAG)

znaleźć pracę 30 proc.
www.strefabiznesu.dziennikwschodni.pl
O

C

J

wykonawców robót budowlanych
na lotnisku.
Prace na terenie przyszłego
lotniska ruszyły niezwłocznie po
otrzymaniu pozwolenia na budowę.
Rozpoczęła się wycinka drzew
i usuwanie niewybuchów. Na plac
budowy weszła też firma Wazko,
która usuwa pozostałości po
drzewach, zaś firma Taylor przekłada kolektor sanitarny. Rozpoczęła
się też rozbiórka ostatnich domów
wykupionych przez PLL.
– Rozstrzygnęliśmy też przetarg
na ogrodzenie lotniska, który
wygrała firma Paarc. Jego wartość
to 1,3 mln zł – informuje Jankowski. – Ogradzanie lotniska zacznie
się niebawem. Na początek postawiony zostanie płot długości ok. 1
km odgradzający obszar Natury
2000. (MAG)

ZAGŁOSUJ W SONDZIE NA STREFIE BIZNESU

Laureaci z województwa lubelskiego

lisko 30 przedsiębiorstw,
samorządów, organizacji
pozarządowych i innych instytucji zostało nagrodzonych
podczas trzeciej edycji konkursu
Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju. Konkurs zorganizowała Fundacja Innowacji i
Rozwoju, aby promować
przedsięwzięcia i inicjatywy o
charakterze rozwojowym oraz
innowacyjnym. Rywalizacja
odbywała się w dwóch etapach
– regionalnym i ogólnopolskim.

nowy etap w sektorze firm
informatycznych zlokalizowanych
we wschodniej części kraju
– zapowiada Wojciech Materna,
prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka. – Naszą misją
jest stworzenie korzystnych
warunków pozwalających na efektywne współdziałanie w sferze
biznesu, które ułatwi wdrażanie
nowych innowacyjnych rozwiązań
opartych na technologii informatycznej.
Do tej pory w Polsce rynek
klastrów tworzyło 11 organizacji,
łącznie zrzeszających ponad 300
firm z branży teleinformatycznej.
Na tzw. ścianie wschodniej to
innowacyjna forma współpracy
takich podmiotów. (MAG)

Razem głosów: 110
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Lublin

nie mam żadnych 11 proc.
dostać podwyżkę
36 proc.

zmienić
pracę 9 proc.

