
Nazwa wskaźnika 17.1.1 Całkowite dochody rządowe w relacji do PKB
Cel Zrównoważonego 
Rozwoju Cel 17. Partnerstwa na rzecz celów

Zadanie
17.1 Zwiększyć mobilizację krajowych środków, w tym poprzez międzynarodowe 
wsparcie na rzecz krajów rozwijających się, by poprawić krajową zdolność poboru 
podatków i innych przychodów

Definicja wskaźnika Stosunek całkowitych dochodów budżetu państwa w relacji do PKB.
Jednostka prezentacji procent [%]

Dostępne wymiary ogółem

Wyjaśnienia
metodologiczne

Zgodnie z art. 111 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240), 
dochody budżetu państwa dzielą się na dochody podatkowe i niepodatkowe, do 
których zalicza się m.in. następujące pozycje:

• podatki i opłaty, w części, która zgodnie z odrębnymi ustawami nie stanowi dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego, przychodów państwowych funduszy celowych oraz 
innych jednostek sektora finansów publicznych 

• cła 

• wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu 
Państwa 

• wpłaty z tytułu dywidendy 

• wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego 

• wpłaty nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczych 

• dochody pobierane przez państwowe jednostki budżetowe 

• dochody z najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, dotyczące 
składników majątkowych Skarbu Państwa, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej 

• odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych państwowych 
jednostek budżetowych lub organów władzy publicznej, o ile odrębne ustawy nie 
stanowią inaczej 

• odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze środków zgromadzonych na 
centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa 

• odsetki od udzielonych z budżetu państwa pożyczek krajowych i zagranicznych 

• grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 

• spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa 

• dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów 

• inne dochody określone w odrębnych ustawach lub umowach międzynarodowych 

• środki europejskie na realizację projektów pomocy technicznej 

• odsetki wykupywane przez nabywców obligacji skarbowych lub nadwyżka wynikająca z 
różnicy pomiędzy ceną emisyjną a wartością nominalną zbywanych obligacji 
skarbowych. 
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Produkt krajowy brutto (PKB) obrazuje końcowy rezultat działalności wszystkich 
podmiotów gospodarki narodowej (jednostek będących rezydentami) w danym roku. 
Szczegółową definicję i metodologię obliczania PKB określa rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego 
systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (ESA 2010).

Wartość PKB można obliczyć na trzy sposoby: 

• od strony tworzenia jest ona równa wartości dodanej wszystkich sektorów 
instytucjonalnych lub wszystkich sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) krajowych 
jednostek produkcyjnych powiększonej o podatki od produktów i pomniejszonej o dotacje 
do produktów, 

• od strony rozdysponowania PKB obliczany jest jako suma popytu krajowego, tj. 
spożycia i akumulacji oraz salda wymiany produktów z zagranicą, 

• jako sumę rozchodów na rachunku tworzenia dochodów gospodarki ogółem (a więc 
koszty związane z zatrudnieniem, podatki związane z produkcją i importem 
pomniejszone o dotacje, nadwyżka operacyjna brutto oraz dochód mieszany gospodarki 
ogółem).

Źródło danych Ministerstwo Finansów
Częstotliwość
i dostępność danych Dane roczne; od 2010 r.

Uwagi
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