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20 000 000 21 335 565 106,7

Dysponent części budżetowej:

Zrealizowane dochody uwzględniają 19 % stawkę podatku w 2005 r.

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

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdziały: 7562,75622

216 100 000 233 058 265 107,8

Dysponent części budżetowej:

1. Gmina 167 800 000 180 968 164 107,8

 Kwota udziału dotycząca 35,61% udziału gminy we wpływach
 z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Klasyfikacja dochodów:
 - rozdziały: 75621

48 300 000 52 090 101 107,8

Ponadplanowe dochody są wynikiem uzyskania większych niż planowano w ustawie
budżetowej na 2005 rok wpływów z podatku dochodowego w kraju.

Zwiększająca się liczba podmiotów gospodarczych przyczyniła się do wzrostu 
prognozowanych dochodów.

1.2. POZOSTAŁE DOCHODY

1.2.1. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

2. Powiat

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.

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 2003.

- Wydział Księgowości

- Wydział Księgowości

Udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych 

Dla powiatu ustawowy wskaźnik udziału wzrósł w porównaniu do 2004 roku o 1,83
punktu procentowego i wynosi 10,25% natomiast dla gminy obniżył się o 0,11 punktu i
wynosi 35,61. 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.

Udział w podatku dochodowym od osób 
prawnych

Wyszczególnienie



Plan po 
zmianach Wykonanie Wsk. %Wyszczególnienie

Kwota udziału dotycząca 10,25% udziału miasta na prawach powiatu
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdziały: 75622

236 100 000 254 393 830 107,7OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU 
PAŃSTWA


