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DEKLAROWANIE NALEŻNEGO PODATKU
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Hasło
Deklarowanie należnego podatku od środków transportowych

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta w Jaśle
Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło
Bezpośrednia obsługa podatników odbywa się w pokoju nr 1 (parter), tel. 13 448 25 40.
Urząd jest czynny w:
- poniedziałek: 7.30 – 17.00,
- wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30,
- piątek: 7.30 – 14.00.

Wymagane dokumenty
Wypełniona deklaracja podatkowa wraz z załącznikiem złożona u pracownika załatwiającego sprawę
lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 (parter, pokój nr 19) lub za
pośrednictwem platformy ePUAP Urzędu Miasta w Jaśle:
1) deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) – FO/IK/PIOL/04/01,
2) załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1/A) - ZA/IK/PIOL/04/01/01.

Termin i sposób załatwienia sprawy
Ustalony przez podatnika w złożonej deklaracji podatek od środków transportowych, po
sprawdzeniu pod względem formalno-rachunkowym oraz merytorycznym, stanowi podstawę
dokonania przypisu na dany rok podatkowy. W przypadku stwierdzenia błędów, oczywistych omyłek
bądź wypełnienia deklaracji niezgodnie z obowiązującymi wymogami, organ podatkowy zwróci się
do podatnika o złożenie wyjaśnień i skorygowanie deklaracji. Wykazany w deklaracji podatek jest
podatkiem do zapłacenia - bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania
obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Jeżeli
obowiązek podatkowy powstał:
1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch
ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
b) do dnia 15 września danego roku - II rata;
2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia
powstania obowiązku podatkowego.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
Podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy z tytułu podatku od środków transportowych
są obowiązane:
1)
składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje
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 powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ
na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania,
lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;
3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania
- na rachunek budżetu właściwej gminy.
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.
Ustalenie podatku od środków transportowych zgodnie ze stanem faktycznym i unormowaniami
prawnymi należy do obowiązku podatnika i wypełnia go poprzez złożenie organowi podatkowemu
prawidłowo sporządzonej deklaracji wraz z załącznikami.

Opłaty
Deklarowanie należnego podatku od środków transportowych nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje istotne dla interesanta
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 13 448 63 46
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają pojazdy wymienione
w art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych tj.:
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
3) 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;
4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
5) 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;
6) 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;
7) autobusy.
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. Obowiązek podatkowy
powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek
transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, 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 pojazdu
z ruchu.
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. W przypadku zmiany właściciela środka
transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do
końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Zarejestrowanie środka
transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów
o ruchu drogowym.
Kasa Urzędu
Znajduje się w budynku Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, (parter),
nr tel. 13 448 63 09.
Kasa jest czynna w:
- poniedziałek: 7.40 - 16.45,
- wtorek – czwartek: 7.40 -15.00,
- piątek i ostatni roboczy dzień miesiąca: 7.40 - 13.00.
Dane identyfikacyjne:
MIASTO JASŁO
38-200 Jasło, ul. Rynek 12
NIP: 685-10-00-345
REGON: 370440301
Podatek od środków transportowych należy uiszczać na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle, ul. Stroma 2, 38-200 Jasło
Nr rachunku bankowego:
22 8627 1011 2001 0048 6891 0007

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

49 8627 1011 2001 0048 6891 0006

Podatek od środków transportowych od osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej

