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KI.FN-P-05 K AR T A I N F O RM AC Y J N A 

Wersja 1 z 19.03.2010r. Sporządziła: Dorota Wortolec 

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO  
W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

I. WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Deklaracja na podatek od środków transportowych – F.FN-P-05/01 (DT-1), 
2. Załącznik do powyższej deklaracji – formularz F.FN-P-05/02 (DT-1/A), 
3. Dowód rejestracyjny pojazdu lub jego uwierzytelnioną kopię, 
4. Umowę (fakturę) kupna pojazdu lub jego uwierzytelnioną kopię, 
5. Decyzję organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu lub jej 

uwierzytelnioną kopię, 
6. Dokument potwierdzający, że pojazd wyposażony jest w oś jezdną (osie jezdne) z 

zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne (lub 
jego uwierzytelnioną kopię), 

7. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczy osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zgłaszających po raz 
pierwszy obowiązek podatkowy . 

8. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do 
reprezentowania wnioskodawcy. 

II. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ: 
Referat Finansowy - Podatki 
ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, pokój nr 105 
tel. (83) 378 21 04, fax: (83) 378 20 39 
email: gmina@wisznice.pl 

III. OPŁATY: 
Brak 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Do 1 miesiąca z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego. 

V. TRYB ODWOŁAWCZY: 
Od decyzji przysługuje prawo do odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Białej Podlaskiej, za pośrednictwem Wójta Gminy Wisznice w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

VI. UWAGI: 
Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek 
transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych 
zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez 
zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu są obowiązane składać 
zgłoszenie w terminie do dnia 15 lutego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 
okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. 
 
1. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: 

a) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, 
b) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, 
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 c) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 ton, 

d) autobusy. 
 
 
2. Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne 

będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek 
transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych 
zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez 
zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek 
transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub 
prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych 
ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.  

 
 
3. Obowiązek podatkowy powstaje: 

a) przy zakupie pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego na terytorium RP - od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został 
zarejestrowany, 

b) przy nabyciu pojazdu już zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca, 
następującego po miesiącu, w którym pojazd został nabyty, 

c) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd 
został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została 
wydana decyzja o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. 

 
 
4. Właściciel oraz współwłaściciele pojazdu zobowiązani są do: 

a) złożenia deklaracji DT-1 w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a 
jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia 
zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, 

b) złożenia korekty deklaracji DT-1 w przypadku błędnego wypełnienia deklaracji. 
 
 
5. Podatek jest płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku 

podatkowego, w terminie: do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku, z 
zastrzeżeniami: 
a) jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września 

roku podatkowego, podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu 
trwania obowiązku podatkowego w terminie: w ciągu 14 dni od dnia powstania 
obowiązku podatkowego - I rata, do dnia 15 września danego roku - II rata. 

b)  od dnia 1 września danego roku, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 
dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. 

c)  jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku podatkowego, podatek za ten 
rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek 
podatkowy. 

 
 
6. Uiszczenie kwoty podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia 

pozostałych. 
 
 
7. Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych powstaje z mocy 

prawa. Oznacza to, że osoba, która nabyła pojazd, ma obowiązek bez wezwania 
organu podatkowego zapłacić należny podatek w prawidłowej wysokości i w 
określonych ustawowo terminach na rachunek budżetu gminy.  

 
 
8. Niezłożenie deklaracji DT-1 może spowodować pociągnięcie podatnika do 

odpowiedzialności karno-skarbowej. 
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VII. PODSTAWA PRAWNA: 
1. Art. 8-12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych tekst 

jednolity:  
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa tekst jednolity:  
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru 
deklaracji na podatek od środków transportowych 
(Dz. U. Nr 205, poz. 1484) 

4. Uchwała Nr XII/64/07 Rady Gminy Wisznice z dn. 23 listopada 2007r. w sprawie 
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 
2008. 

 


