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Podatek od środków transportowych 

 Podstawa 
prawna 

� Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze 
zmianami) 

� Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zmianami) 
� Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na 

podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015r.,poz. 2025) 

Sposób załatwienia 
sprawy  

� Obowiązuje zasada samoopodatkowania- organ podatkowy sprawuje funkcję kontrolną w 
zakresie formalnym, merytorycznym, rachunkowym. Podatnicy są zobowiązani składać 
deklaracje podatkowe na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 lutego.  

� W przypadku gdy podatnik pomimo ciążącego na nim obowiązku podatkowego nie złoży deklaracji 
na podatek od środków transportowych, organ podatkowy wydaje de4cyzje określającą wysokość 
zobowiązania podatkowego , od której przysługuje odwołanie.    

 Wymagane  
 dokumenty  

� Wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A 
(deklaracja wraz z załącznikiem dostępna na stronie internetowej urzędu bądź na stanowisku 
pracy) 

� Oryginał dowodu rejestracyjnego do wglądu (niezbędne w przypadku kupna pojazdu) 

� Kserokopia umowy bądź faktury sprzedaży pojazdu 

� Kserokopia decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu (niezbędne w przypadku wycofania na stałe 
pojazdu z ruchu – zostaje w Urzędzie ) 

� Kserokopia  decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (niezbędne w przypadku wycofania 
pojazdu z ruchu na czas określony- zostaje w Urzędzie)  

 Opłaty  Nie pobiera się opłat 

Termin załatwienia 
sprawy   

� W terminie do 30 dni 

� W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni 

 Tryb 
odwoławczy  

Od decyzji w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych służy prawo 
wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem 
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w terminie 14 dni od doręczenia decyzji  

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Budżetu i Finansów 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Dorota Dziedzic -  inspektor  
 piętro II, pok. nr 29, tel. (016) 642 31 46 

 Inne informacje  

 
� Podatek od środków transportowych należy wpłacać ( bez wezwania organu) na rachunek 

urzędu w dwóch ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w 
terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku 

� Nr rachunku bankowego BS 52 9096 0004 2004 0041 6713 0001 
� Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: 

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony; 
2) ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 

3,5 tony; 
3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 

masę całkowitą od 7 ton; 
4)  autobusy. 
 

Opracowała:  - inspektor Dorota Dziedzic – 01.06.2016  
Zatwierdził:  -  Skarbnik Gminy –  Małgorzata Michna – 01.06.2016 
Zatwierdził:  – Burmistrz  – Jacek Sołek – 01.06.2016 
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