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NAZWA USŁUGI
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie drogą elektroniczną deklaracji na podatek od środków transportowych.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osoby fizyczne, osoby prawne będące właścicielami (współwłaścicielami) środków transportowych
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest
zarejestrowany.
CZAS REALIZACJI
Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).
Do dnia 15 lutego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie
14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Deklarację korygującą w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Podatek wpłaca się każdego roku
w dwóch ratach:
do 15 lutego;
do 15 września.
Podatek wpłaca się na rachunek gminy podany poniżej.
WYMAGANE DOKUMENTY
•
•

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)
Załączniki:
- załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych (DT-1/A)

OPŁATY – Brak
TRYB ODWOŁAWCZY – Nie dotyczy
PODSTAWA PRAWNA
•
•
•

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170
ze zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji
na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436)

•
•

Uchwała Nr XXIII/213/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości i od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia
08.01.2021 r. poz.222)
Uchwała Nr XXII/187/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie
ustalenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia
02.12.2020 r. poz.5874)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Referat Finansów, pokój nr 4
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 318, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 7.30 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.00
INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty z tytułu podatku
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 142 1046 0000 0127 2000 0007
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
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.
FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
Załącznik 2: Załącznik do deklaracji DT-1/A

