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WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY :
Wydział Finansowy Referat Podatków i Opłat
Pokój 52 i 53
tel. wew.: 251 i 247 lub tel. bezpośredni 77 418 26 07
INFORMACJE:
Dotyczy: podatku od środków transportowych,
1) Deklarację wraz z załącznikiem należy składać do dnia 15 lutego każdego roku
podatkowego organowi podatkowemu, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po
tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających
powstanie tego obowiązku,
2) W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie
lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmiany miejsca zamieszkania, lub
siedziby – należy skorygować wcześniej złożoną deklarację. Skorygowanie
deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji,
3) Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok
ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek,
4) Na podstawie art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej w razie stwierdzenia,
że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź,
że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy
w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
a. koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień,
jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty,
kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub
wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5.000 zł;

b. zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie
niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których
informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość,
5) Podatek od środków transportowych wykazany w deklaracji płatny jest:
a. w

dwóch

ratach

proporcjonalnie

do

czasu

trwania

obowiązku

podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego
roku,
b. jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem
1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach
proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego :
− I rata - w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
− II rata - do dnia 15 września danego roku.
c. jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku,
podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania
obowiązku podatkowego.
6) Wpłaty podatku należy dokonywać, bez wezwania organu podatkowego
na właściwy rachunek Urzędu Miasta:
Miejsce złożenia deklaracji:
1) Wydział Finansowy Referat Podatków i Opłat - pok. 52 i 53,
2) Punkt kancelaryjny - pokój 133.
OPŁATY:
Brak opłat
TRYB ODWOŁAWCZY:
Na skorygowaną przez organ podatkowy deklarację w trybie art. 274 § 1 pkt 1 Ordynacji
podatkowej podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji.
Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę.
PODSTAWA PRAWNA:
1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2015r. poz. 613
z późn.zm.),
2) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2016r.
poz. 716).

WZÓR WNIOSKU:
Deklaracje DT-1 i DT-1a stanowią załączniki do Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków
transportowych
UWAGI DODATKOWE:
W przypadku gdy należna kwota podatku nie przekracza 100zł, podatek jest płatny
jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
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