Między plotką, Urzędem Skarbowym, a przekazaniem 1% ?
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Przeglądając różne strony internetowe i fora natknąłem się na pewną dyskusję pomiędzy
internautkami. Dyskusja dotyczyła przekazywania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego
(OPP) w tym roku. Mamy dzieliły się swoimi doświadczeniami, jedna z nich pisała ?zeznania (w
których znajduje się przekazanie 1%) są niesprawdzane i jak na razie nikt nie dostaje zwrotów ?
moja znajoma mi to powiedziała, prawdopodobnie, aby zniechęcić podatników do
przekazywania 1%, ponieważ mamy kryzys?
. Nie jest to prawda bowiem w przypadku zeznań podatkowych za 2010 r. (takich jak PIT-36,
PIT-36L, PIT-37, PIT-38 iPIT-39), przekazanie 1% organizacjom pożytku publicznego nastąpi
szybciej ? rozpocznie się już w maju i potrwa do końca lipca 2011 r. (w przypadku ww. zeznań
za 2009r. miało to miejsce w lipcu i sierpniu). Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest skrócenie z
dwóch miesięcy do jednego, okresu na złożenie korekty zeznania, w której podatnik może
zadeklarować 1% na rzecz wybranej OPP, a także wprowadzenie dla wszystkich zeznań
jednego terminu na przekazanie 1% podatku. Wszystko więc odbywa się zgodnie z prawem.
Kolejnym poruszonym tematem było
?a mi znajomi w tym roku odmówili przekazania 1%, bo też słyszeli, że ci, co przekazują to
mają kontrole z US!!!! A tak naprawdę myślę, że plotki te wypływają z samych US-wych, bo
jakby nie było mają więcej pracy ? a po co? Można ludzi zastraszyć, zniechęcić i wypić
spokojnie kawę.?
Cóż nie jestem pracownikiem US i nie ukrywam, że nawet nie jestem ich fanem, ale takie
stwierdzenie jest krzywdzące. Nikt, kto uczciwie rozlicza się z US i ma na to dokumenty, nie
będzie bał się kontroli, a nawet jak kontrola coś wykaże, a nie wynika to z chęci oszukania, to
naprawdę nic się nie dzieje strasznego. Przekazanie 1% z pewnością nie jest przedmiotem
celowej kontroli przeciwko konkretnemu podatnikowi? Dzisiejsze czasy to nie jest dyktat
urzędów, zakompleksionych urzędników ciągle pijących kawę przy małym dymku? a jeśli tacy
pracują ? to przykre? Sytuacja ta dotyczy chyba małych powiatowych US, bo w większych
miastach jest zupełnie inaczej. Ale pamiętajmy, że na urzędnika zawsze możemy złożyć
skargę, możemy zwrócić się również do urzędu z każdym nurtującym nas pytaniem z tego
zakresu i US ma obowiązek odpowiedzieć nam. Gdy ktoś mówi, że nie przekaże nam 1% bo
obawia się kontroli US, to albo po prostu nie chce nam przekazać albo przekazał już innym?
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