
Plan po 
zmianach Wykonanie Wsk. %

 Podatek rolny i leśn y 228 460 253 038 110,7

Dysponent części budżetowej:

Podatek  rolny   od   osób   prawnych 34 300 39 711 115,8

Klasyfikacja dochodów:
  - rozdział:75615

Podatek   rolny   od  osób  fizycznych 129 000 145 348 112,7

 Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział :75616

Podatek  leśny   od   osób   prawnych 65 160 67 979 104,3

Klasyfikacja dochodów:
  - rozdział:75615

 Podatek od nieruchomości 121 160 000 125 482 428 103,5
Dysponent części budżetowej:

Podatek  od  nieruchomości  od  osób  prawnych 106 500 000 110 258 163 103,5

Klasyfikacja dochodów:
  - rozdział:75615

Podatek od  nieruchomości  od  osób  fizycznych 14 660 000 15 224 265 103,8

Klasyfikacja dochodów:
  - rozdział:75616

 Podatek od środków transportowych 3 500 000 4 066 358 116,1

Dochody uzyskane z podatku od osób prawnych dokonane  na podstawie złożonych 
deklaracji oraz korekt w wysokości 103,5 mln zł, wpływy zaległe wyniosły 6,7 mln zł w tym:
 - wpływy z otrzymania wątpliwej na etapie planowania realizacji układu ratalnego
   kwota 1,7  mln zł,
 - wpływy zaległe uzyskane na drodze egzekucji administracyjnej w kwocie 1,6 mln zł,
 - jednorazowa wpłata podatku zaległego dokonana przez Syndyka ok.500 tys.zł.

Dochody uzyskane z podatku od osób fizycznych dokonane  na podstawie złożonych 
deklaracji korekt w wysokości 13,7 mln zł, wpływy zaległe wyniosły 1,5 mln zł w tym:
 - nowych ujawnień przedmiotów i podmiotów opodatkowania w ramach kontroli               
   podatkowej na kwotę ok.360 tys.zł,
 - wpływy zaległe uzyskane na drodze czynności windykacyjno-egzekucyjnych 
   administracyjnych w kwocie 1,1 mln zł.

1. OPIS DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH
1.1. DOCHODY WŁASNE

 - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

1.1.1. DOCHODY PODATKOWE

Wyszczególnienie

 - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Dochody uzyskane  na podstawie złożonych deklaracji na podatek rolny w wysokości 38,4 tys.zł, dodatkowo 
uzyskano wpływy zaległe w kwocie 1,3 zł osiągnięte w  wyniku czynności windykacyjno-egzekucyjnych.

Dochody uzyskane  na podstawie wydanych decyzji w sprawie podatku rolnego i łącznego zobowiązania 
pieniężnego w wysokości 128 tys.zł oraz dodatkowe zaległe wpływy w kwocie 17 tys.zł uzyskane w wyniku 
czynności windykacyjnych.

Dochody uzyskane  na podstawie złożonych deklaracji na podatek leśny w kwocie 67,9 tys.zł, dodatkowo 
uzyskano wpływy zaległe w kwocie 56,05 zł. 
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Podatek od  środków transportowych od osób prawnych 2 400 000 2 511 804 104,7

Dysponent części budżetowej:

Klasyfikacja dochodów:
rozdział:75615

Podatek od  środków transportowych od osób fizycznych 1 100 000 1 554 554 141,3

Dysponent części budżetowej:

Klasyfikacja dochodów:
rozdział:75616

Wpływy z karty podatkowej 2 450 000 2 705 733 110,4

Dysponent części budżetowej:

Klasyfikacja dochodów:
  - rozdział:75601

Podatek od spadków i darowizn 3 220 000 3 916 931 121,6

 - spadku,
 - darowizny,
 - zasiedzenia,

Dysponent części budżetowej:

 Podstawą  obliczenia  podatku  jest wartość  rynkowa  nabytych rzeczy i praw majątkowych 
 w powiązaniu z  kwotami wolnymi od podatku.
Nieplanowany wzrost załatwianych spraw wpłynął na wzrost planowanych dochodów.

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 75616

 Podatek od posiadania psów 220 000 202 385 92,0

 - podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie
   dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci.

 - nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
 - zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę
   darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,

Podatkowi od spadków i darowizn zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez 
osoby fizyczne własności rzeczy  lub praw majątkowych wykonywanych, tytułem:

- Wydział Księgowości

 - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Dochody uzyskane z podatku od środków transportowych dokonane na podstawie deklaracji 
w wysokości 898 tys.zł, wpływy zaległe ok.657 tys.zł osiągnięte w wyniku:
 - czynności egzekucyjnych ok.117 tys.zł,         
 - postępowań podatkowych i czynności windykacyjnych ok.540 tys.zł. 

Dochody uzyskane z podatku od środków transportowych dokonane na podstawie deklaracji w wysokości 2,3 
mln zł, wpływy zaległe ok. 207 tys. zł osiągnięte w wyniku postępowań podatkowych i czynności 
windykacyjnych.  

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie 
usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany  przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest 
do budżetu Miasta. Zasady opodatkowania dochodów  osób fizycznych  z działalności gospodarczej w formie 
karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne.

Na wysokość uzyskanych dochodów decydujący  wpływ ma ustabilizowanie się liczby podatników objętych tą 
formą opodatkowania. W latach ubiegłych notowano tendencję spadkową, która miała odzwierciedlenie w 
kwocie prognozowanej na 2005 rok.

- Wydział Księgowości

 - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
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Dysponent części budżetowej:

Klasyfikacja dochodów:
   -  rozdział:75616

Odsetki  od  podatków, należności i różne opłaty 1 419 000 2 231 718 157,3

Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa przez urzędy skarbowe.

Dysponent części budżetowej:
119 000 112 604 94,6

Klasyfikacja dochodów:
   -  rozdział:75601

Dysponent części budżetowej:
1 300 000 2 119 114 163,0

Ekonomiczny efekt realizacji wpływów zaległych, odsetki od podatków, należności i różne opłaty.

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział:75615,75616

Podatek od czynności cywilnoprawnych 16 210 000 16 964 528 104,7

Dysponent części budżetowej:

Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ m.in. stawki podatku od:

2% podstawy opodatkowania
 - umowy sprzedaży innych praw majątkowych 1% podstawy opodatkowania

od 1% do 2% podstawy opodatkowania
 - od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego 2% podstawy opodatkowania
 - od umowy majątkowej małżeństwa 38,00 zł

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdziały:75615,75616

148 407 460 155 823 119 105,0

Wpływy wynikające z  kwot nieuiszczanych w terminie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz stóp 
oprocentowania zaległości podatkowych.

Wpłaty podatku dokonane przez właścicieli psów na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin
NR XII/240/03 z dnia 24 listopada 2003 r. Duża skala zwolnień z podatku.

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE

 - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

 - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

- Wydział Księgowości

- Wydział Księgowości

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia
9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających 
podatkowi. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy.

Wzrost ilości planowanych czynności urzędowych objętych podatkiem przyczynił się do uzyskania 
ponadplanowych dochodów.

 - umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa 
   użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego 
   prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do 
   lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa 
   spółdzielczego:  prawa do domu jednorodzinnego oraz
   prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym

 - od umów zamiany, dożywocia, podział spadku, o zniesienie 
    współwłasności oraz darowizny


