
PODATEK OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH - 2017 rok 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od §rodk6w transportowych s: 

1. samochody ciearowe o dopuszczalnej masie ealkowitej powy2ej 3,5 tony; 
2. cigniki siodlowe i balastowe, przystosowane do uywania I4cznie z naczepq lub 

przyczep, o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdów od 3,5 tony (wlacznie), 
3. przyczepy i naczepy, które hcznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczaIn 

masç calkowitq od 7 ton, z wyj qtkiem zwiqzanych wylqcznie z dzia1a1nociq rolniczq 
prowadzonq przez podatnika podatku rolnego; 

4. autobusy. 

Podmiot opodatkowania 

Podatnikami podatku od grodk6w transportowych sq.: 

1. osoby fizyczne i osoby prawne, ktOre sq wlacicie1ami wymienionych powyej 
rodków transportowych; 

2. jednostki organizacyjne, nieposiadajq.ce osobowoci prawnej, na które rodek 
transportowy jest zarejestrowany; 

Jako w1acicieIi traktuj e sic r6wnie2 posiadaczy §rodk6w transportowych zarej estrowanych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagranicznq osobç fizycznq lub 
prawnq podmiotowi poiskiemu. 
Osoby fizyczne, osoby prawne, j ednostki organizacyjne nieposiadaj qee osobowoci prawnej 
obowiqzane sq do skiadania corocznie do dnia 15 lutego deklaracji na podatek od §rodk6w 
transportowych na formularzu DT- 1 oraz zalq.czniku DT- 1/A, który zawiera szczegolowe 
dane o poj azdach. 
W przypadku powstania obowiq.zku podatkowego p0 dniu 15 lutego lub zaistnienia w trakcie 
roku podatkowego zmian majqcych wplyw na powstanie lub wyganiçcie obowiq.zku 
podatkowego lub w przypadku zmiany miej sea zamieszkania lub siedziby - deklaracjç 
(korektç deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem) na1ey zloyé w terminie 14 dni od daty 
zaistnienia oko1icznoci uzasadniajq.cych powstanie tego obowiq.zku. 

Terminy platnoci podatku od grodk6w transportowych 

Podatek platny jest w dwóch ratach - do 15 lutego i 15 wrzenia roku podatkowego. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i oplatach 
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.). 
Uchwala Nr XXXII/162/16 Rady Gminy w Leoncinie z dnia 23 listopada 2016 roku w 

sprawie okrelenia stawek podatku od grodk6w transportowych. 

Rozporzgdzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji 
na podatek od srodkOw transportowych - (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025.) 

dt- 1 -deklaracj a-na-podatek-od-srodkow-transportowych.pdf 

dt- 1 A-zalacznik-do-deklaracj i-dt- 1 .pdf 


