
ina na 2004 rok - część objaśniająca - opisowa
_________________________________________________________________________________________

Koszt poboru podatków i opłaty targowej 1 678 200
Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości 1 000 000
75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 128 200
Rozdział 75647 - Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wynagrodzenia z tytułu prowadzenia przez ZBiLK, STBS i TBS Prawobrzeże poboru podatku 
od nieruchomości od osób fizycznych zgodnie z zawartymi porozumieniami

 Sezonowość:
 - realizacja miesięczna.

  Podstawy prawne:

  Uchwała Rady Miasta Nr XXIII/645/2000r. z dnia 17 kwietnia 1997 r. w sprawie poboru podatku
  od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

Wydział Obsługi Urzędu 550 000

Rozdział 75647 - Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Koszt poboru podatków związany z systemem "Masowe płatności"
80 000
349 920

120 000

 Sezonowość:
 - realizacja miesięczna.

  Podstawy prawne:
 Umowa rachunku skonsolidowanego Nr 3245 z dnia 26 listopada 2003 r. między Bankiem PEKAO S.A.
 a Gminą Miastem Szczecin.

OGÓŁEM DZIAŁ 756 - 1 678 200

   Szczecina z dnia 06.03.2001 r.)

oraz wynagrodzenia z tytułu prowadzenia przez Spółkę z o.o.Targowiska i Opłaty Lokalne 
poboru podatku od posiadania psów zgodnie z zawartą umową inkaso.

 Sezonowość:
 - miesięcznie  1/12  planu  rocznego. 

  Podstawy prawne:
  - ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.),
  - uchwała Rady Miasta Szczecina Nr IV/30/98 z dnia 28.12.1998 r./z póź.zmianami/  
    w sprawie targowisk i opłaty targowej.(tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem Zarządu Miasta

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej jest prowizją należną za czynność inkasa. Zgodnie 
z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta ustaliła uchwałą  z dnia 28.12.1998r. inkasentów 
uprawnionych do poboru opłaty targowej na terenie  Miasta Szczecina  i wysokość prowizji w procentach 
od odprowadzanych wpływów. W oparciu o uchwałę zostały zawarte z inkasentami umowy "inkasa-zlecenia" 
regulujące tryb dokonywania wpłat do budżetu Miasta i wypłacania prowizji. 

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

    - ilość przelewów - 100.000 szt.
    - koszt wysyłki przelewu - 1,20 zł

1. Wydruk decyzji i przelewów
2. Wysyłka decyzji

3.  Wysyłka przelewów
    - koszt wysyłki za zwrotnym potwierdzeniem odbioru  - 5,40 zł
    - liczba podatników - 64.800


