Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych przez osoby prawne i fizyczne
1.

Kogo dotyczy
2.

1.
2.

Formularze/wnioski do
pobrania
Opłaty

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z
zastrzeŜeniem ust. 2, ciąŜy na osobach fizycznych i osobach prawnych będących
właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się równieŜ jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest
zarejestrowany.
JeŜeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych
lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych
ciąŜy solidarnie na wszystkich współwłaścicielach

Deklaracja na podatek od środków transportu – pobierz
Załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportu - pobierz

brak
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat – Anna Bzdzikot

Osoba odpowiedzialna
Inspektor ds. windykacji podatków i opłat – Maria Gwizdała
Miejsce składania
dokumentów

Referat Finansowo – Podatkowy, I piętro, pokój Nr 6

Termin załatwienia
sprawy

15 luty danego roku lub w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających
powstanie obowiązku podatkowego, a korekty w terminie 14 dni od zaistnienia zmian

Podstawa prawna

Art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz.U. nr 9, poz. 84, z późn. zm)
Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
Uwagi i dodatkowe
informacje

7.

samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 tony,
samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton,
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12
ton,
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ
12 ton,
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
autobusy.

W przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub zaistnienia zmian mających wpływ na
wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych podatnik ma
obowiązek złoŜyć korektę deklaracji DT-1 oraz przedstawić kserokopię umowy sprzedaŜy
pojazdu (oryginał do wglądu), decyzję o wycofaniu na stałe z ruchu (do wglądu).Wygaśnięcie
obowiązku podatkowego następuje w przypadkach:
1.
2.
3.

zbycia pojazdu,
czasowe wycofanie środka transportowego z ruchu,
stałe wycofanie środka transportowego z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym pojazd sprzedano lub wycofano na
stałe z ruchu (wyrejestrowano).
Wysokość rocznych stawek podatkowych od środków transportowych określona została
Uchwałą Nr X/72/07 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na
terenie gminy Cedry Wielkie z dnia 23.XI.2007r.

