
Sprawa Podatek od środków transportowych

Miejsce złożenia 

dokumentów

Numery 

kontaktowe

e-mail

Urząd Miejski w Skarszewach 

Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy

 

58-588 22 01 wew. 20

58-588-22 02 wew. 20

skarszewy@skarszewy.pl

katarzyna.janikowska@skarszewy.pl

Podstawa 

prawna

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018  

poz. 800 ze zm.);

 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.

Dz.U.  

 z 2018 poz. 1445 ze zm.);

 Rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  dnia  19  listopada  2015  r.  

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z

2015  poz. 2025);

 Uchwała  Nr  XXI/204/16  Rady  Miejskiej  w  Skarszewach  z  dnia  

28 października 2016 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków

transportowych na obszarze gminy Skarszewy;

Wymagane 

dokumenty

 Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 

 Załącznik do deklaracji DT-1/A

 Dowód rejestracyjny pojazdu (do wglądu)

 Kopia umowy kupna-sprzedaży pojazdu

Opis ogólny Obowiązek  podatkowy  powstaje  od  pierwszego  dnia  miesiąca  następującego  po

miesiącu,  w  którym  środek  transportowy  został  zarejestrowany  na  terytorium

Rzeczypospolitej  Polskiej,  a  w  przypadku  nabycia  środka  transportowego

zarejestrowanego- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym

środek transportowy został nabyty. 

Osoby  fizyczne  i  prawne  będące  właścicielami  środków  transportowych  

o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony są zobowiązane:

 składać w terminie do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego deklaracje

DT-1  na  podatek  od  środków  transportowych  na  dany  rok  podatkowy,

sporządzone  na  formularzu  według  ustalonego  wzoru,  a  jeżeli  obowiązek

podatkowy powstał  po  tym  dniu  -  w  terminie  14  dni  od  dnia  zaistnienia

okoliczności uzasadniających jego powstanie,

 odpowiednio  skorygować  deklaracje  w  razie  zaistnienia  okoliczności

mających  wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w

terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

 Wpłacać  obliczony w deklaracji  podatek  od  środków transportowych-  bez

wezwania-  na rachunek budżetu gminy nr  81 8340 0001 0100 0143 2000

0005  

w ratach do 15 lutego i 15 września danego roku podatkowego.

Dane  zawarte  w  deklaracji  muszą  być  zgodne  z  danymi  zawartymi  w  dowodzie

rejestracyjnym,  a zastosowane stawki podatku zgodne ze stawkami obowiązującymi

na dany rok podatkowy wg uchwały Rady Miejskiej.

Opłaty Złożenie dokumentów nie podlega opłacie.

Tryb 

odwoławczy

Od  decyzji  określającej  wysokość  zobowiązania  w  podatku  od  środków

transportowych  za  dany  rok,  służy  stronie  prawo  wniesienia  odwołania  do

Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Gdańsku,  w  terminie  14  dni  od

otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Skarszew.

Stanowisko 

odpowiedzialne za

wykonanie 

czynności:

Szczegółowe  informacje  udzielane  są  w  Wydziale  Finansowym  Urzędu  Miejskiego  w

Skarszewach Plac Gen. J. Hallera 18 83-250 Skarszewy,

pokój nr 24,tel. 58 588 22 01 wew. 20.

   13 grudnia 2018 

2018 poz. 2436)
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