Od:
Wystano:
Do:

Temat:

3 grudnia 2020 13:18
kancelaria; skargi.wnioski@mi.gov.pl; sekretariatDST@mi.gov.pl;
sekretariatDTD@mi.gov.pl; kancelaria@mf.gov.pl;
kancelariaogolnaGUS@stat.gov.pl
PET XII/7/2020 - petycja

Dzien dobry. Prosz? uprzejmie o potwierdzenie odbioru i podawania sygnatury podanej nizej.
I. Nadawca petycji i dane wytworzenia (nadania) adres pocztowy, adres poczty elektronicznej podmiotu
wnosz^cego petycj?;
Dane do dor^czen i wymiany informacji:{MMl|||[
II. Adresat (odbiorca) petycji (Szanowni Panstwo):
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Finansow w zakresie pkt. 1
Glowny Urz^d Statystyczny w zakresie pkt. 1
Petycja w interesie publicznym o sygnaturze wlasnej PET XII/7/2020
III. Przedmiot petycji i podstawa prawna, uzasadnienie merytoryczne, faktyczne, prawne:
Na mocy art. 2 ust. 1 w zbiegu z art. 2 ust. 2 pkt. 1) - Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj.
Dz.U. 2018 poz. 870) w zwi^ku z art. 63 w zwi^ku Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U.
1997 nr 78 poz. 483) przekladam petycj? udoskonalenia zycia z zakresu zycia spolecznego obywateli:
1. W PIT-37 umieszcza si^ koszt uzyskania przychodu w postaci dojazdu do pracy, kilometraz do
pracy, czas dojazdu do pracy - w celu przekazania danych do GUS dla ceI6w statystycznych w
postaci:
a) czasu dojazdu do pracy
b) dystansu do pracy (km)
c) liczby przesiadek
d) kosztu uzyskania przychodu w postaci straty godzinowej b^dz koszta dojazdu do pracy
2. Organizator transportu publicznego zbiorowego bierze pod uwag? przykladowo :
1) kilometraz:
a) 23 dni x 2 kursy x 20 km w ci^gu godziny = 920 km dla pojazdu osobowego
b) kilometraz transportu zbiorowego : 31 dni x 20 km x 8h jazdy x 2 kierowcow = 9920 km
2) na kilometr:
a) koszt paliwa 1 km x spalanie/100 km x stawka paliwa
b) OC i AC (koszt roczny): liczb? miesifcy : liczb? kilometrow
c) podatek drogowy (koszt roczny): liczb? miesi^cy : liczby kilometrow
d) amortyzacja : 8 lat: 12 miesifcy : liczbf kilometrow
e) wynagrodzenie : liczbf kilometrow
f) ZUS koszty pracodawcy, pracownika : liczb? kilometrow
g) podatek dochodowy : liczb? kilometrow

h) dieta : liczbf kilometrow
i) telefon : liczby kilometrow
j) materialy eksploatacyjne bez paliwa (oleje, plyny, filtry, przegl^dy rejestracyjne) 3000 zl: 12
miesi^cy: liczby kilometrow
k) opony : 12 miesi^cy : liczb? kilometrow
1) inne netto 3000 zl: liczby kilometrow
m) 0-10% puste przejazdy kwoty wzkm wyliczone przez Instytut Transportu dojazdy do bazy,
puste przejazdy, naprawy
n) 0-10% marza zysku kwoty wzkm
o) procent VAT

IV. Adnotacje:
1. Zgodnie z art. 60 kc prosz? tylko i wyl^cznie o odpowiedz elektroniczna na mail
^/////////tKKKKtKKtKKf^ uwagl na epidemic nie jest to czas na wysylk^ listow poczty
tradycyjn^ na adres pocztowy.
2. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach nie wyrazam zgody na publikacj? danych osobowych na
odwzorowanej tresci petycji lub jego odwzorowania cyfrowego ( zdjecie, skan) na serwisie intemetowym
organu lub stronie intemetowej BIP.
3. Zgodnie z art. 6 ustawy o petycjach - prosz? o przekazanie pisma organowi wedhig wlasciwosci.
4. Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach - prosz? o publikacj? petycji lub tresci petycji na stronie
intemetowej.
5. Prosz? o udzielenie odpowiedzi co do:
1) kwalifikacji archiwalnej niniejszego pisma wedlug Instrukcji Kancelaryjnej Jednolitego Rzeczowego
Wykazu Akt (JRWA ).
2) daty publikacji petycji na stronie intemetowej oraz prosz? w odpowiedzi o zal^czenie linka do
niniejszej rozpatrzonej petycji.
* - Wers (linijka tekstu) podlegaj^ca usuni^ciu danych celem opublikowania tresci pisma na stronie BIP,
zgodnie z pkt. 1., 2. celem zwi^kszenia ochrony danych osobowych.
6. Za ewentualne bl?dy oraz niewiedz? przepraszam oraz ilosc skladanych pism. Niniejsze pismo nie jest
z zlosliwosci, swawoli a intencj^ jest dobro publiczne.
V. Podstawa prawna zlozenia petycji i wlasciwosci miejscowo-rzeczowej:
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483)
- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (tj. Dz.U. 2018.0.870)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 - kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2020.0.1740)
Z powazaniem.

Prezes Gtdwnego Urz^du Statystycznego
dr Dominik Rozkrut

Warszawa, 2020-12-08
Znaksprawy: GUS-GP03.0303.16.2020
Znak pisma: GUS-GP03.0303.16.2020.2

ZAWIADOMIENIE
Szanowna

Pani,

uprzejmie rnformuj?, iz na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870),
Pani petycja z dnia 3 grudnia br. w sprawie zmiany formularza PIT-37 zostata przekazana - zgodnie z wtasciwosci^
- do Ministerstwa Finansow.

Prezes
Gtownego Urz?du Statystycznego
dr Dominik Rozkrut
-podpisano

podplsem

elektronicznym

Prezes GIdwnego Urz^du Statystycznego
dr Dominik Rozkrut

Warszawa, 2020-12-07
Znaksprawy: GUS-GP03.0303.16.2020
Znak pisma: GUS-GP03.0303.16.2020.3

Pan Tadeusz Koscinski
Minister Finansow,
Funduszy i Potityki Regionalnej

Szanowny

Panie

Ministrze,

na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w zat^czeniu uprzejmie
przekazujf

petycj§flHHH|HH|^

dnia 3 grudnia br., w sprawie zmiany formularza PIT-37.

Z

powazaniem,

Prezes
Gtownego Urzf du Statystycznego
dr Dominik Rozkrut
-podpisano

podpisem

elektronicznym

