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ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
Podkarpackiego

[A]I

Załącznik do pisma
Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej

nr ST8.4750.7.2020

68 392 805Planowana na 2021 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych (w zł)

330 387 064Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2021 r. (w zł)II (1 + 2 + 3)

1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł) [B] 221 512 354
z tego:
1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł) [B1] 168 425 442

[B2] 53 086 9122) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)

2 Część regionalna subwencji ogólnej - 90% wyliczonej kwoty (w zł) 76 075 817
3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł) [D] 32 798 893

III Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2021 r. (w zł) [E] 0

IV [F]

[C]

20 664 835
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie
budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i
zarządzania tymi drogami (w zł)
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KALKULACJA

A1 111 047 747 777,30

A2 Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. w województwie (w zł) 4 144 800 954,71

A5 (A3 * A4) 68 392 805

Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. w kraju (w zł)

Planowany dochód województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na
2021 r. (w zł)

A3 Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. (A2 / A1) 0,03732449363

A4 Planowane udziały (1,60%) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r.  –
art.6 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł) 1 832 384 000

[A] Kalkulacja planowanej na 2021 rok kwoty dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

E1 120,12

E2 125% wskaźnika Ww 287,61

Wskaźnik W

 jeśli           E2 < W <= E3           to           49% * (W-E2) * E5
jeśli           W > E3                       to           (12,25% * Ww + 59% * (W-E3)) * E5

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2021 r.

E3 150% wskaźnika Ww 345,14

E Kwota wpłaty (w zł) 0

E4 Wskaźnik Ww dla wszystkich województw 230,09

E5 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 r. w województwie 2 127 164

E6 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 r. w kraju 38 382 576
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