BURMISTRZ DUKLI
Dukla, 2019.08.12
Informacja dla podatników zobowiązanych do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych.

1. Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych:







2.

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,
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, 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
ton,
z
wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Podatnik podatku od środków transportowych.
Podatnikami podatku od środków transportowych są:




3.

osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy został
zarejestrowany,
posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako
powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.

Obowiązek
w którym:




podatkowy

powstaje

od

pierwszego

dnia

miesiąca

następującego

po

miesiącu,

środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana
decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:


4.

środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego
o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu (decyzje należy okazać w organie podatkowym),
upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Zwolnienia od podatku od środków transportowych.

Zwolnienia dotyczące środków transportowych wskazane zostały w art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych przepisów nie mają zastosowania do
podatku od środków transportowych – art. 12a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych.
Pojazd specjalny - definicja.
Definicję pojazdu specjalnego zawiera art. 2 pkt 36 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2018 r. Nr 1990 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem pojazd specjalny to pojazd
samochodowy lub przyczepa przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność
dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia, w pojeździe tym mogą być przewożone osoby
i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji.
5.

Stawki podatku.

Stawki podatku od środków transportowych uchwala rada gminy w granicach zakreślonych przepisami
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawa określa górne stawki podatku od środków transportowych,
a dla pojazdów wymienionych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych również dolne
granice stawek podatku.
Rada gminy może różnicować stawki, uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko
naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.
6.

Deklaracje dla osób fizycznych i prawnych na podatek od środków transportowych.

Podatnicy są zobowiązani do składania właściwemu organowi podatkowemu, do dnia
15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, zgodnie z wzorem
ustalonym rozporządzeniem Ministra Finansów, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od
dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego
terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa
wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ
podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające
opodatkowaniu.
W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy
odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu.
Podatnik składający deklaracje (lub korektę) musi samodzielnie naliczyć podatek oraz szczegółowo podać
dane dotyczące środka transportowego to jest: 1. dane dotyczące własności, 2. rodzaj środka transportowego,
3. datę pierwszej rejestracji na terytoriom RP, 4. Nr rejestracyjny pojazdu, 5. Nr Identyfikacyjny VIN (nadwozia,
podwozia lub ramy), 6. marka, typ, model pojazdu, 7. rok produkcji, 8. datę nabycia (dzień-miesiąc-rok), 9. datę
zbycia (dzień-miesiąc-rok), 10. datę czasowego wycofania z ruchu (dzień-miesiąc-rok), 11. datę ponownego
dopuszczenia do ruchu (dzień-miesiąc-rok), 12. datę wyrejestrowania (dzień-miesiąc-rok), 13. dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu, 14. masy własnej ciągnika siodłowego, 15. dopuszczalnej masy całkowitej zespołu
pojazdów, 16 liczby osi pojazdu, 17. rodzaju zawieszenia, 18. dokonać opisu rodzaju zawieszenia w przypadku
wskazania zawieszenia równoważonego z pneumatycznym, 19. podać liczbę miejsc do siedzenia, 20. określić
wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne.
Deklaracje na podatek od środków transportowych mogą być składane przez internet -platforma ePUAP.

Formularze na podatek od środków transportowych można pobierać na stronie Ministerstwa Finansów
Portal gov.pl (wybrać: 1. Podatki.gov.pl, 2. Podatki i opłaty lokalne, 3. Formularze do druku, 5. Podatki i opłaty
lokalne, 5. Formularze Deklaracji DT-1 i DT-1A).

Sankcje karne za nie złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych w terminach określonych
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych reguluje ustawa z dnia 10 września 1999 Kodeks karny skarbowy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1958 z późn. zm.).
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1958 z późn. zm.) podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia
właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża
podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności,
albo obu tym karom łącznie – art. 54 §1,
§2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego
określonego w§1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu
zabronionego określonego w art. 54 §1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
Zgodnie z art. 9.§ 3 Ustawy Kodeksu karny skarbowy – za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia
skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organ,
umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi w szczególności finansowymi,
osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, której odrębne
przepisy przyznają zdolność prawną.
7.

Termin płatności podatku od środków transportowych.

I rata - termin płatności , bez wezwania organu podatkowego , do 15 lutego każdego roku,
II rata - termin płatności, bez wezwania organu podatkowego, do 15 września każdego roku.
Podatek obliczony przez podatnika w deklaracji należy wpłacić – bez wezwania - na rachunek Urzędu
Miejskiego w Dukli Nr w Podkarpackim Banku Spółdzielczym O/Dukla Nr konta 85 8642 1096 2010 9600
1833 0001.
Zgodnie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
w przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty podatku (raty podatku) od środków
transportowych w terminach jak wyżej lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja podatnika na
podatek od środków transportowych stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
8.

Podstawa prawna podatku od środków transportowych.

1) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn.
zmianami ).
2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zmianami).
3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od
środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436).
4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków
transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 1353).
5) Uchwała Nr XL VII/302/17 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dukla (Dz.U. Województwa
Podkarpackiego z 2017 r. poz. 4532).
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