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Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych
 

Nazwa procedury Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych
Wymagane dokumenty -należy złożyć deklaracje na podatek od środków transportowych. Wzór deklaracji 

stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów dostępny jest na stronie 
Ministerstwa Finansów lub w pokoju nr 202B Urzędu Miasta w Brzegu ul. 
Robotnicza 12
- do deklaracji należy przedłożyć: oryginał faktury zakupu/sprzedaży do wglądu, 
kserokopie dowodu rejestracyjnego.

Opłaty skarbowe brak
Opłaty administracyjne brak
Termin i sposób 
załatwienia sprawy 

Do jednego miesiąca

Miejsce złożenia 
dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 49-300 Brzeg

Komórka odpowiedzialna Biuro  Podatków  i Opłat
Tryb odwoławczy Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo 

ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył 
deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w 
deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość 
zobowiązania podatkowego.
Odwołanie od powyższej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Brzegu, w terminie 14 dni od 
daty otrzymania decyzji.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i 
zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody 
uzasadniające to żądanie.

Podstawa prawna -art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. 
z 2010 roku nr 95, poz. 613),
-Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 w sprawie wzoru 
deklaracji na podatek od środków transportowych
-UCHWAŁA NR XVII/121/11 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 28 października 
2011 r.w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dodatkowe informacje Podatnicy podatku od środków transportowych powinni do 15 lutego każdego roku 
bez wezwania składać w Urzędzie Miejskim deklaracje na podatek od środków 
transportowych, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 
dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są: 
wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana miejsca 
zamieszkania albo siedziby podatnika, korekta nieprawidłowo wypełnionej 
deklaracji, jak również przedłużenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
Przedmiot opodatkowania
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:
• samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i 
wyższej,
• ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
• przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
• autobusy.
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:
• osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
• jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na którą środek 
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transportowy został zarejestrowany,
• posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub 
prawną podmiotowi polskiemu.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym:
• 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:
• środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu 
rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,
• upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Formularze do pobrania DT~1deklaracja transport
DT~1~A załącznik do deklaracji

Osoba nadzorująca 
aktualność karty
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2015-06-30
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