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PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Wymagane dokumenty  Deklaracja na podatek od środków transportowych  (DT-1) wraz z 

załącznikami (DT-1/A) 

 Decyzja o czasowym wycofaniu z ruchu -  w przypadku czasowego 

wyrejestrowania pojazdu 

 Kopia faktury w przypadku sprzedaży lub zakupu 

 Kserokopia dowodu rejestracyjnego 

Formularze do pobrania Wzór deklaracji wraz z załącznikami 

Sposób załatwienia sprawy Naliczenie podatku 

Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy 

 stanowisko ds. obsługi kasowej i podatków od osób prawnych – Natalia 

Górniak, parter, pok. 11, tel. (81) 828 70 26 wew. 128 

Opłaty Bez opłat 

Czas załatwienia sprawy Deklaracje należy składać do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego lub w 

terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie , bądź 

wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania, lub 

siedziby. 

Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać na rachunek Urzędu Gminy 

Karczmiska o numerze: 

52 8734 0008 0040 0299 2000 0010 

Tryb odwoławczy Od decyzji określającej wysokość podatku służy stronie prawo wniesienia 

odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, w terminie 

14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Karczmiska 

Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie 

wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2436). 

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1170). 

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. 2020 poz. 

1325 z późn. zm.). 

4. Uchwała nr XXVI/132/2020 Rady Gminy Karczmiska z dnia 27 listopada 2020 

r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Dodatkowe informacje 1. Deklaracje składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Karczmiska, bądź drogą 

elektroniczną. Przed złożeniem deklaracji można ją skonsultować i sprawdzić 

z pracownikiem ds. obsługi kasowej i podatków od osób prawnych p. Natalią 

Górniak, pok. 11 – kasa Urzędu. 

2. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: 

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony 

i poniżej 12 ton. 

-samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 

niż 12 ton 
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-ciągniki siodłowe, balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 

12 t. 

-ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub 

wyższej niż 12 t. 

-przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t,  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 wyższą niż 12 t, z wyjątkiem 

wiązanych z działalnością rolniczą 

- autobusy 

3. Zwolnieniu podlegają środki transportowe pod warunkiem wzajemności, 

stanowiące zapasy mobilizacyjne w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, 

pojazdy zabytkowe 

4. Podatek płatny jest w dwóch ratach: do dnia 15 lutego i 15 września 

5. Jeżeli obowiązek powstał po dniu 15 lutego a przed 15 września roku 

podatkowego, podatek jest płatny w dwóch ratach w terminach – wciągu 14 dni 

od powstania obowiązku podatkowego -  I rata, do dnia 15 września – II rata 

Po dniu 15 września – płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania 

obowiązku podatkowego 

6. Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem po miesiącu, w którym 

środek transportowy został zarejestrowany na terytorium RP, został nabyty lub 

dopuszczony ponownie do ruchu 
 

 


