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Nazwa procedury: PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 
2016r. poz. 716 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r.  poz. 
613 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015r.  w sprawie wzoru 
deklaracji na podatek od środków transportowych ( Dz. U. z 2015r. poz.2025) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2015r.poz.783 
ze zm.) 

 

Procedury: 

 
      

1. WYMAGANE DOKUMENTY: 

  wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 na 
dany rok podatkowy składana do 15 lutego każdego roku podatkowego, a 
jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia 
zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. 

 
2. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI 

 załącznik do deklaracji DT-1/A o posiadanych środkach transportowych 

 deklaracja może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika. 
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o 
odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi właściwemu w 
sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.   

     

Opłaty: 

 
     Opłacie skarbowej w kwocie 17,00 zł. podlega złożenie dokumentu stwierdzającego 

udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu ,wypisu lub kopii – od 
każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 

      
Opłatę skarbową  uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy lub bezgotówkowo na 
rachunek bankowy nr:  

     BS Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002 
 

Termin załatwienia: 

 W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnej deklaracji dokonywany jest wymiar 
podatku na koncie podatkowym Podatnika. W sprawach szczególnie skomplikowanych 
termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.  

Sposób załatwienia sprawy; 

Zobowiązanie w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa, dlatego 
też ustalenie wysokości podatku od środków transportowych odbywa się na podstawie 
złożonych deklaracji. 



Miejsce złożenia dokumentów 

 
Urząd Gminy Bojszowy 
Referat Finansowy i Podatków 
ul. Gaikowa 35 
43-220 Bojszowy 
tel. 32/21-89-366 wew. 119 
Parter, pokój nr 1 
 
Godziny urzędowania 
Poniedziałek 7.30-17.00 
Wtorek-Czwartek 7.30-15.30 
Piątek 7.30 – 14.00 
 

Wzory dokumentów: - Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1  
- Załącznik do deklaracji DT-1/A 

  

 

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5133866/DT-1+05.06.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5133866/DT-1A++05.05.pdf

