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Algorytm i wyniki dotyczące wyliczenia nowych udziałów JST w PIT, rekompensujących 

utracone dochody w wysokości 1,434 mld w wyniku procedowanych zmian w systemie PIT. 

 

1. Założenia 
a) Zmiana udziałów w PIT powinna zapewnić samorządom wszystkich rodzajów pełną 

rekompensatę strat w dochodach z udziałów w PIT (łącznie 1,434 mld zł  wg OSR w roku 

2021), wynikających ze zmienianego systemu PIT. 

b) Przyjęte dane wyjściowe wg stanu na rok 2020 

- udziały w PIT  BP ogółem       49,99% 

- udziały w PIT  JST ogółem       50,01% 

w tym: 

- udziały w PIT  GMINY       38,16% 

- udziały w PIT  POWIATY      10,25% 

- udziały w PIT  WOJEWÓDZTWA       1,60% 

 

c) - planowana kwota (MF) dochodów z PIT w b.r. JST   56 693 441 451 

- planowana kwota (MF) dochodów z PIT w b.r. GMINY  43 259 782 557 

- planowana kwota (MF) dochodów z PIT w b.r. POWIATY  11 619 831 534 

- planowana kwota (MF) dochodów z PIT w b.r. WOJEWÓDZTWA   1 813 827 360 

 

d) – kwota „BAZOWA” PIT w budżecie państwa                 113 364 210 060 

– kwota „BAZOWA” po zmniejszeniu dochodów JST o 1,434 mld 

   i dochodów BP o 1,433426515 mld (relacja PIT BP/PIT JST)   110 496 783 545 

e) Obliczona nowa wartość udziału dla GMIN powinna zostać skorygowana o aktualną 

liczbą punktów %%, wynikającą z przepisów prawa.1 

 

2. Wyniki obliczeń 
a) Utracone dochody z tytułu zmiany w systemie PIT 

- JST ogółem     1 434 000 000 

- GMINY      1 094 209 958 

- POWIATY         293 911 218 

- WOJEWÓDZTWA          45 878 824 

b) NOWE wskaźniki udziałów JST w PIT (poziom zaokrąglenia do ustalenia) 

- JST ogółem   51,30777533% 

- GMINY    39,15026408% 2 

- POWIATY    10,51599075% 

- WOJEWÓDZTWA     1,64152051% 
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1 Na potrzeby wpisania do projektu ustawy zmieniającej wartość wskaźnika udziału dla GMIN jest powiększona 
o liczbę punktów procentowych, obliczonych zgodnie z art. 89.1 ustawy o dochodach JST (Dz. U. 2003 Nr 203 
poz. 1966 z późn. zmianami) wg stanu na rok 2020, tj. o 1,18%. 
2 Ibid. 


