Usługa: Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne i prawne
Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy

Numer: 1

Wersja: 1

Data utworzenia

29.03.2010

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
1. Miejsce złożenia dokumentów
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY
PL. M.J. PIŁSUDSKIEGO 1
55-100 TRZEBNICA
Sekretariat
Dni i godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 do
15.30, środa od 7.30 do 16.00, piątek od 7.30 do 15.00.
tel. 71 312-11-06, e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
2.Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Finansowy – pok. 61
tel. 71-388-81-61

Miejsce wydawania dokumentów:
Urząd Miejski w Trzebnicy, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział Finansowy - pok.61

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1.
Załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych DT-1/A
Wzory do pobrania na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Podatnicy są obowiązani:
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 wraz z pisemnym uzasadnieniem korekty;
3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek
budżetu właściwej gminy.

Informacje o opłatach:
1. W terminach: do 15 lutego i 15 września roku podatkowego.
2. Płatne :
- w Kasie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
Pl.M.J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 14.00
- na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy:
Bank Spółdzielczy w Trzebnicy,
nr rachunku: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

Termin załatwienia sprawy:
1.Niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów, w terminie do jednego miesiąca,
2. W przypadku skomplikowanej sprawy oraz konieczności przeprowadzenia dodatkowego
postępowania wyjaśniającego - w terminie do 2 miesięcy.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844 z późn. zmianami).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.
60 z pózn. zmianami).
3.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na
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podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 205, poz. 1484)
Tryb odwoławczy:
Od decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica w terminie 14 dni od
daty otrzymania decyzji.
Uwagi, informacje dodatkowe:
1) 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.
2) 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.
3) Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został

wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu
z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
4) 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.
5) Organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, swoich pracowników,
sołtysa lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.
Miejsce na notatki:
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