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PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – ZGŁOSZENIE
POWSTANIA LUB WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU

PODATKOWEGO ORAZ CZASOWEGO WYCOFANIA POJAZDU Z
RUCHU.

Miejsce
załatwienia

sprawy:

Referat Finansowo – Budżetowy
Teresa Skorupa – inspektor ds. księg. podatkowej
Pokój nr 4, parter tel. 3575100-102 wew. 24 
Godziny otwarcia biura: poniedziałek  (8.00 – 17.00 ), wtorek, środa, czwartek ( 7.30-15.30 ) 
i piątek ( 7.30 – 14.30 )

Wymagane
dokumenty:

1. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem  do deklaracji DT-1/A.
2. Decyzja o czasowym wycofaniu z ruchu – w przypadku czasowego wyrejestrowania pojazdu.
3. Kopia faktury w przypadku sprzedaży potwierdzona przez Wydział Komunikacji.
Formularze deklaracji są dostępne w Referacie Finansowo – Budżetowym – pokój nr 4.  
       

Opłaty: Bez opłat.

Termin
załatwienia

sprawy:

Deklaracje należy składać w terminie do 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 
dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego 
lub zmiany miejsca zamieszkania.
Podatek płatny jest w dwóch ratach , w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, 
podatek za ten rok płatny jest w dwóch  ratach w terminie: 
- w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata, 
- do dnia 15 września roku podatkowego – II rata. 
Po dniu 1 września podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku 
podatkowego.

Tryb
odwoławczy:

Od decyzji określającej wysokość podatku od środka transportowego przysługuje odwołanie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania za 
pośrednictwem Burmistrza Dobrodzienia.

Podstawa
prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2018r., poz. 1445 z  
późniejszymi  zmianami ).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst ustawy – Dz. U. z 2018r., poz. 
800 ze zmianami ). 
Uchwała Nr XXX/250/2017  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień i uchwała 
nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10.12.2018r.

Informacje
dodatkowe:

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t,
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t,
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 

dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12t,
4.  ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o 

dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t,
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą od 7 t i poniżej 12t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,    

7. autobusy.
 

Formularze
wniosków 
i druki do
pobrania:

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 + załącznik DT-1/A
( Rozp. Min. Fin. z  dnia 13.12.2018r. - Dz. U. z 2018r.,  poz. 2436 w sprawie wzoru deklaracji na podatek
od środków transportowych, które obowiązuje od 01 stycznia 2019r. )

Opracowała:  Teresa Skorupa – inspektor, dnia 21.12.2015r.; aktualizacja: Teresa Skorupa – inspektor , dnia 14.01.2019r.
Zatwierdził:  Waldemar Krafczyk – Sekretarz Gminy, dnia 14.01.2019r.
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