
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 407 942 480 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:

1. Gmina 319 931 316 zł

 Kwota udziału szacowana przez Ministra Finansów  dotyczy 37,26% udziału gminy we wpływach
 z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 Sposób ustalenia planowanych dochodów gminy z w/w tytułu:

 PU = PP x Z
gdzie:
PU - planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na  2012 r.,
PP - planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r.,
Z - wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r.

Kalkulacja:
Wskaźnik Z obliczony zgodnie z ustawą:
Z = NG/NK
gdzie:
NK - należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 r. w kraju,
NG - należny podatek dochodowy od osób fizycznych  zamieszkałych w gminie za 2010 r.

Z = 711 791 173,15 zł  : 55 725 006 313,13 = 0,01277328116
Spadek wskaźnika o 4,6% w  porównaniu z 2011 rokiem.

PU = 25 046 917 200 zł * 0,01277328116 = 319 931 316 zł

Sezonowo ść:

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdziały: 75621

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.).

88 011 164 zł

Kwota udziału szacowana przez Ministra Finansów  dotyczy 10,25% udziału Miasta na prawach powiatu
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Sposób ustalenia planowanych dochodów gminy z w/w tytułu:

A5 = A3*A4
gdzie:
A5 - planowane udziały Miasta na prawach powiatu w podatku doch. od os. fizycznych na  2012 r.
A3 - wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r.
A4 - planowane udziały wszystkich powiatów w podatku dochodowym od os.fizycznych na 2012 r.

W prognozie dochodów z tytułu udziału uwzględniono również skutki zmian systemowych i czynników
makroekonomicznych. Wśród nich najistotniejszymi są:

3.2.1.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUD ŻETU PAŃSTWA

 - Wydział Księgowości

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego
w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a także od wskaźnika określającego udział należnego
podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od
osób fizycznych w kraju. Należny podatek dotyczy roku poprzedzającego rok bazowy, tj. roku 2010.

 - realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 2,9%,

Dla powiatu ustawowy wskaźnik udziału wynosi 10,25% natomiast dla gminy 37,26%. Wskaźnik dla gminy
w porównaniu z 2011 rokiem wzrósł o 0,14 punktu procentowego. Ustawa określa wysokość udziału dla gminy na
poziomie 39,34% z zastrzeżeniem jednak, iż ulega on obniżeniu o liczbę punktów procentowych odpowiadających
iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika, obliczonego łącznie dla całego kraju, uwzględniającego liczbę
mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30
czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. wg stanu na dzień
31 grudnia 2003 r.

 - wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 1,3 %.

 - wpływy miesięczne z nasileniem w ostatnich miesiącach roku podatkowego.

2. Powiat



Kalkulacja:
Wskaźnik A3 obliczony zgodnie z ustawą jak wskaźnik Z w pkt. 1.

A5 = 0,01277328116 * 6 890 255 000 zł = 88 011 164 zł

Sezonowo ść:

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 75622

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.).

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 31 103 700 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:

Przyjęto na podstawie kalkulacji otrzymanej ze szczecińskich urzędów skarbowych. 

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę:
 - na obszarze gminy wynosi 6,71%,
 - na obszarze powiatu wynosi 1,4%.

Sezonowo ść:

    w terminie14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego.

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdziały: 75621, 75622

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.),
  - ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
    (t.j.Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654  ze zm.).

439 046 180 zł

  - wpływy rytmiczne z nasileniem w ostatnich miesiącach roku podatkowego - przekazywane na rachunek Miasta                                  

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUD ŻETU PAŃSTWA

Dochód własny gminy i powiatu realizowany przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od
ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Szczecina, a także od podatników posiadających
jedynie zakłady niezależne od miejsca położenia siedzib. W drugim przypadku do budżetu Miasta wpływają dochody
proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza Szczecinem.

 - Wydział Księgowości

  - wpływy miesięczne z nasileniem w ostatnich miesiącach roku podatkowego.


