
Plan
 po zmianach

Wykonanie Wsk. %

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 38 400 000 zł 24 027 095 zł 62,6

Dysponent cz ęści bud żetowej:

1. Gmina

31 771 200 zł 19 878 381 zł 62,6

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 75621

6 628 800 zł 4 148 714 zł 62,6

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 75622

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 366 554 490 zł 358 589 407 zł 97,8

Dysponent cz ęści bud żetowej:

1. Gmina
 Kwota udziału dotycząca 36,94% udziału gminy we wpływach
 z podatku dochodowego od osób fizycznych 286 936 280 zł 280 703 078 zł 97,8

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 75621

Kwota udziału  dotycząca 10,25% udziału miasta na prawach powiatu
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 79 618 210 zł 77 886 329 zł 97,8

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 75622

404 954 490 zł 382 616 502 zł 94,5
OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH 
BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie

Kwota dotycząca 6,71% udziału gminy w podatku dochodowym od 
osób prawnych

2. Powiat

Kwota udziału dotycząca 1,4% udziału gminy w podatku 
dochodowym od osób prawnych

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.

Dochody generowane przez firmy w 2010 roku z uwagi na kryzys gospodarczy nie osiągnęły zakładanego
poziomu. 

 - Wydział Księgowości

 - 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 2006.

Dla powiatu ustawowy wskaźnik udziału  wynosi 10,25% natomiast dla gminy 36,94%. Wskaźnik dla gminy 
w porównaniu z 2009 rokiem wzrósł o 0,22 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.
Dochody z omawianego tytułu zostały zrealizowane na poziomie 96,4% wpływów za 2009 rok. Z uwagi 
na kryzys gospodarczy nie osiągnięto zakładanego na 01.01. poziomu dochodów.

1.1.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUD ŻETU PAŃSTWA


