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Ubytki dochodów z tytułu udziałów w PIT w samorządach porozumienia SUDETY 2030 

w 2020 r. 

Badanie przeprowadzono na podstawie otrzymanych ankiet od 79,8% wszystkich gmin, 92,31% 

powiatów oraz 50% miast na prawach powiatów skupionych w porozumieniu SUDETY 2030. Ubytki dochodów 

w udziałach z tytułu PIT obliczono dla każdego z miesięcy od stycznia do kwietnia, odnosząc do analogicznych 

okresów z 2018 i 2019 r. i przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Ubytki dochodów z tytułu udziałów w PIT w gminach porozumienia SUDETY 2030. 

miesiące 
gminy miejskie 

2019 - 2018 2020 - 2019 

styczeń 13,89% -2,99% 

luty 2,04% 10,33% 

marzec -10,49% -16,88% 

kwiecień 6,90% -41,64% 

razem 12,34% -51,19% 

   

miesiące 
gminy wiejskie 

2019 - 2018 2020 - 2019 

styczeń 16,29% 1,41% 

luty 4,98% 14,62% 

marzec -8,02% -10,97% 

kwiecień 8,86% -41,92% 

razem 22,10% -36,86% 

   

miesiące 
gminy miejsko-wiejskie 

2019 - 2018 2020 - 2019 

styczeń 14,34% -1,71% 

luty 2,77% 11,03% 

marzec -9,83% -14,67% 

kwiecień 6,95% -40,50% 

razem 14,23% -45,85% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet. 

 

Ubytki udziałów w PIT dotyczą każdej z kategorii gmin. W największym stopniu gmin wiejskich (spadek 

o 41,92%). Średnio w 2020 r. za miesiąc kwiecień dochody spadły o 41,35%. 

W tabeli 2 zaprezentowano wyniki badania ubytku dochodów dla powiatów w tabeli 3 dla miast na 

prawach powiatów (łącznie w części gminnej i powiatowej). Dochody z tytułu udziałów w PIT należne za kwiecień 

2020 r. były niższe odpowiednio o 41,01% i 42,49%. 

 

Tabela 2. Ubytki dochodów z tytułu udziałów w PIT w powiatach porozumienia SUDETY 2030. 

miesiące 
powiaty 

2019 - 2018 2020 - 2019 

styczeń 13,88% -1,94% 

luty 2,03% 9,58% 

marzec -10,49% -13,49% 

kwiecień 6,90% -41,01% 

razem 12,33% -46,86% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet. 
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Tabela 3. Ubytki dochodów z tytułu udziałów w PIT w miastach na prawach powiatu porozumienia SUDETY 

2030. 

miesiące 
miasto na prawach powiatu 

2019 - 2018 2020 - 2019 

styczeń 10,41% -4,41% 

luty -1,09% 8,72% 

marzec -13,22% -18,10% 

kwiecień 3,64% -42,49% 

razem -0,26% -56,28% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet. 

 

Rysunek 1. Ubytki z tytułu udziału w PIT należnych za miesiąc kwiecień 2020 w porównaniu z analogicznym 

okresem za 2019 r. i w odniesieniu do 2018 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet. 

 

Wnioski 

W każdej kategorii gmin dochody z tytułu udziałów w PIT spadły w miesiącu kwietniu w porównaniu z 

analogicznym okresem roku ubiegłego. Spadek ten w zależności od szczebla jednostki samorządu terytorialnego 

wynosi od 40,50% do 42,49%.  

Z uwagi na terminy odprowadzania zaliczek na podatek dochodowych przez podatników i płatników tego podatku 

(do 20. miesiąca następującego po miesiącu, którego zaliczka dotyczy) oraz termin przekazania dochodów z 

centralnego rachunku budżetu państwa na rachunki budżetów samorządów (do 10. dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego i odmienne zasady rozliczenia grudnia), 

ubytków w PIT należnych za miesiąc styczeń oraz marzec nie można wyjaśniać skutkami pandemii. Można je 

natomiast przypisać zmianom w PIT wprowadzonymi w 2019 r. (zmiana stawki podatkowej z 18% do 17% oraz 

wyższe koszty uzyskania przychodu od października 2019 r., zwolnienie z podatku dla osób do 26. roku życia od 

sierpnia 2019 r.). 

Zmniejszenie wpływów należnych za miesiąc kwiecień niewątpliwie ma związek z odroczeniem terminu płatności 

zaliczek na podatek pobieranych za marzec (ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19). 

 


