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PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

NR KARTY : PO. 07. 01

1. WYMAGANE  DOKUMENTY :
• Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz załącznikiem DT-1/A

podatnicy składający korektę deklaracji  DT-1 – uzasadnienie złożenia korekty deklaracji  
DT-1

2. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW :
• Referat Podatków i Opłat

pokój nr 1 (parter)
tel. (15) 8454300
e-mail:radomysl-nad-sanem@rz.jst.net.pl

3.OPŁATY :
• Nie podlega opłacie.

 
4. TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY :

• Złożenie deklaracji do 15 lutego danego roku podatkowego, korekty deklaracji (powstanie 
lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego) w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności 
tj. zakup pojazdu, sprzedaż ,zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby.

                                 
5. PODSTAWA  PRAWNA : 

• art.8-12 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokoalnych (t.j. Dz.U 
z 2010 r.  Nr 95 poz. 613 z poźn. zm.)

6. FORMULARZ DO POBRANIA :
• Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz załącznikiem DT-1/A

7. TRYB ODWOŁAWCZY :
• Nie przysługuje.

8. UWAGI :
• Obowiązek  składania  deklaracji  DT-1  na  podatek  od  środków  transportowych  ciąży 

na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych:
➢ samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
➢ ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu od 3,5 tony;
➢ przyczep  i  naczep  o  dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu  od  7  ton   z  wyjątkiem 

związanych  wyłącznie  z  działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku 
rolnego;

➢ autobusów.

mailto:radomysl-nad-sanem@rz.jst.net.pl


Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej 
na które środek transportowy jest zarejestrowany.
W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego – uwierzytelnione kserokopie 
umowy kupna-sprzedaży, umowy darowizny, faktury sprzedaży, decyzji ze Starostwa Powiatowego 
o wyrejestrowaniu pojazdu czasowym lub całkowitym, do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu, 
karta pojazdu.

9. IMIĘ,  NAZWISKO  I  STANOWISKO  PRACOWNIKA  ODPOWIEDZIALNEGO 
ZA OPRACOWANIE I AKTUALIZACJĘ KART:
Danuta Chamera
Kierownik  Referatu Podatków i Opłat 

10.  IMIĘ,  NAZWISKO  I  STANOWISKO  PRACOWNIKA  ODPOWIEDZIALNEGO 
ZA ZATWIERDZENIE KART:
Jan  Pyrkosz
Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem


