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Nazwa usługi: 

Podatek od środków transportowych 

Podstawa prawna 

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849) 

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) 

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

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków 

transportowych (Dz.U. 2015r. poz.2025) 

uchwała nr XIV/128/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportowych. 

Wymagane dokumenty 

Właściciel oraz współwłaściciele pojazdu zobowiązani są do:  

1. Złożenia deklaracji DT-1 wraz z  DT-1/A 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. 

2. Złożenia korekty deklaracji DT-1 wraz z  DT-1/A w przypadku błędnego wypełnienia deklaracji – art. 81 ustawy 

Ordynacja podatkowa. 

3. Złożenia  deklaracji DT-1 wraz z DT-1/A na wygaśniecie obowiązku podatkowego –  w przypadku: 

a) zbycia pojazdu –dołączyć kopię faktury sprzedaży,  

b) czasowego wyrejestrowania pojazdu –dołączyć kopię decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z 

ruchu. 

4. W przypadku reprezentowania podatnika przez osoby trzecie, należy  w zależności od dokonywanej czynności 

dołączyć odpowiedni druk pełnomocnictwa: 

a) do  podpisywania Deklaracji DT-1 –druk  UPL-1P 

b) do zmiany lub odwołania pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji –druk OPL-1P 

5. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatnik również ma obowiązek złożyć deklarację DT-1 na 

podatek od środków transportowych. 

6. Podatnik, który posiada  przyczepy i naczepy wykorzystywane  wyłącznie na cele związane z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, zobowiązany jest co roku do składania oświadczenia 

potwierdzającego ten fakt. 

7. W przypadku, gdy deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź, że wypełniono ją 

niezgodnie z ustalonymi wymogami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień : 

a) koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania 

podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości 

straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł;  

b) zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując 

przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość. 

Opłaty 

1. Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł 

 ( pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowe). 

2. Opłata skarbowa od poświadczenia zgodności kopii z oryginałem wynosi 5 zł od każdej strony 

( w przypadku, gdy podatnik wnioskuje o wydanie kserokopii deklaracji nie poświadczonej za zgodność z oryginałem 

nie uiszcza się ww. opłaty). 

3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 

lub do wniosku o wydanie kopii deklaracji podatkowej. 

4. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej  oraz z tytułu podatku od środków transportowych można dokonywać na rachunek 

bankowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy (uiszczając podatek od środków transportowych za pośrednictwem banku 

podatnik wypełniając polecenia przelewu powinien dokładnie zaznaczyć, że przelew dotyczy „podatku od środków 

transportowych” oraz oznaczyć okres/ratę, na który ma zostać zaksięgowana wpłata. Starannie powinny być także 

http://www.um.swidnica.pl/


wpisane dane podatnika) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasach tutejszego Urzędu Miejskiego pok. 19 

(parter).  

5. Numer konta bankowego: 

opłata skarbowa  i podatek od środków transportowych nr 97 1240 1978 1111 0010 0166 5027 

Termin załatwienia sprawy 

Do 1 miesiąca z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego. 

Miejsce załatwienia sprawy 

Referat Wymiaru Podatków  – Urząd Miejski w Świdnicy, pokój nr 12(parter), tel. 74 856-28-05.  

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji  służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Prezydenta 

Miasta Świdnica w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Czynności podejmowane przez organ podatkowy w przypadku niezłożenia przez podatnika deklaracji DT-1  

1. Niezłożenie deklaracji DT-1 może spowodować pociągnięcie podatnika do odpowiedzialności karno-skarbowej. 

2. W przypadku niezłożenia deklaracji w ustawowym terminie,  organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe, a 

następnie wydaje decyzję określającą  wysokość zobowiązania podatkowego. W przypadku nie uregulowania 

należności,  decyzja  stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, celem przymusowego ściągnięcia 

należności. 

3. Zobowiązanie z tytułu podatku od środków transportowych przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. O zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma 

zatem prawo upomnieć się za okres do 5 lat wstecz. 

Dodatkowe informacje dla podatnika 

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;  

c) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 

(obowiązek podatkowy nie dotyczy przyczep i naczep z związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego); 

d)  autobusy. 

2. Obowiązek  podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na : 

a) osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jako 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. 

b)  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. 

Uiszczenie kwoty podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych. 

3. Podatek płatny jest 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:  

a) 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; 

4. 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 na terytorium RP – 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. 

5. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego następuje w przypadkach: 

a) wyrejestrowania pojazdu, 

b) wydania decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.  

6.  W przypadku zmiany właściciela pojazdu obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, 

w którym nastąpiło przeniesienie własności. Jeżeli obowiązek podatkowy wygasł w ciągu roku podatkowego, stawka 

podatku ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy. 

7. Zwolnienia w podatku od środków transportowych zostały wymienione w art.12 ustawy o podatkach 

 i opłatach lokalnych.  



 

 

Uwagi 

1.  Jeżeli przedmiot opodatkowania stanowią autobusy od stycznia 2016 r. deklarację należy złożyć na nowym druku 

określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek 

od środków transportowych. W przypadku innych środków transportowych do końca 2016r. deklaracje można 

składać na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie wzoru 

deklaracji na podatek od środków transportowych.  

2. Zmiany w zakresie pełnomocnictw od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których będzie 

można udzielić pełnomocnictwa w sprawach podatkowych określone przez Ministra Finansów. Do podpisywania 

deklaracji składanej w postaci papierowej (druk UPL-1P), szczególne (druk PPS-1) oraz do doręczeń (druk PPD-1) 

3. Brak w dowodzie rejestracyjnym wpisu, że środek transportu stanowi pojazd specjalny, uniemożliwia zwolnienie tego 

pojazdu z podatku od środków transportowych). 
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http://bip.um.wroc.pl/uploads/files/BudzetFinanse/UPL_1P-01024.pdf
http://bip.um.wroc.pl/uploads/files/PPS_1-01029.pdf
http://bip.um.wroc.pl/uploads/files/PPD_1-1028.pdf

