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Oddajemy w Państwa ręce Vademecum podatnika – podręcznego
informatora, który pozwoli Państwu lepiej zrozumieć zasady płacenia
podatku od środków transportowych.
Liczymy, że przystępne w formie vademecum stanowić będzie
skuteczną pomoc w wypełnieniu niezbędnych formalności.

Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa
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Za jakie pojazdy naliczany jest
transportowych?

podatek od środków

Podatek od środków transportowych obejmuje samochody ciężarowe o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i
balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i więcej,
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i więcej, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego oraz autobusy.

Kto płaci podatek od środków transportowych?
Podatek płacą wszyscy właściciele środków transportowych a więc osoby
fizyczne i osoby prawne,

jednostki organizacyjne nieposiadające

osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium
RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną
podmiotowi polskiemu.
Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność osób fizycznych lub
prawnych, obowiązek podatkowy

ciąży solidarnie na wszystkich

współwłaścicielach.
Do Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Podatków i Opłat właściciele
pojazdów składają deklarację o posiadanych pojazdach i samodzielnie
obliczają należny podatek.
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Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych określony przez
Ministra Finansów dostępny jest w Urzędzie Miasta Krakowa Wydział
Podatków i Opłat oraz na stronie internetowej pod adresem:
http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=26903
Deklaracje podatkową składają wszyscy właściciele i współwłaściciele
pojazdów co roku w terminie do 15 lutego.
W ciągu roku, w każdym przypadku gdy wystąpią zmiany wpływające na
wysokość podatku (np. zakup lub

sprzedaż pojazdu, darowizna,

wyrejestrowanie czasowe, kasacja pojazdu)

składamy deklarację w

terminie do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających
powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
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.
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Co robimy, gdy?:
1. Posiadamy pojazd podlegający opodatkowaniu.
W terminie do 15 lutego każdego roku musimy złożyć deklaracje
podatkową na druku DT-1 wraz z załącznikiem do deklaracji DT-1/A
w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa.
Obliczony w deklaracji podatek wpłacamy w terminie do 15 lutego I rata i w terminie do 15 września - II rata podatku.
2. Kupujemy pojazd podlegający opodatkowaniu.
Pojazd zarejestrowany w kraju został kupiony na podstawie umowy
kupna sprzedaży dnia 4 marca. W terminie 14 dni od dnia powstania
obowiązku podatkowego tj. do 14 kwietnia składamy deklaracje
podatkową.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy pojazd rejestrujemy po raz pierwszy na
terytorium RP np. 7 lipca (kupujemy nowy pojazd lub sprowadzamy
pojazd z zagranicy) - obowiązek podatkowy powstanie 1 sierpnia i
do 14 sierpnia musimy złożyć deklaracje na podatek.
3. Sprzedajemy pojazd podlegający opodatkowaniu.
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży
składamy deklaracje na wygaśnięcie obowiązku podatkowego i
dołączamy dokument potwierdzający zbycie pojazdu.
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4. Wycofujemy z ruchu (kasujemy) pojazd podlegający
opodatkowaniu.
W przypadku oddania pojazdu do punktu demontażu (punktu złomu)
musimy wystąpić do organu rejestrującego pojazdy z wnioskiem o
wyrejestrowanie pojazdu. Po otrzymaniu decyzji potwierdzającej
wycofanie pojazdu z ruchu składamy deklaracje na wygaśnięcie
obowiązku podatkowego i dołączamy decyzje. Obowiązek podatkowy
w tym przypadku wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym
decyzja została wydana. Nie należy więc zwlekać ze złożeniem
wniosku do organu rejestrującego tj. Wydziału Ewidencji Pojazdów i
Kierowców.
5. Wycofujemy czasowo z ruchu pojazd podlegający
opodatkowaniu.
Ustawa Prawo o ruchu drogowym daje możliwość czasowego
wycofania z ruchu pojazdów zarejestrowanych. Zatem, jeżeli przez
dłuższy czas nie będziemy używać pojazdu możemy złożyć do organu
rejestrującego pojazdy wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony,
jednak łączny czas wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać
48 miesięcy.
Po otrzymaniu decyzji potwierdzającej czasowe wycofanie pojazdu z
ruchu składamy deklaracje na wygaśnięcie obowiązku podatkowego
dołączając decyzje. Obowiązek podatkowy w tym przypadku wygasa
z ostatnim dniem miesiąca, w którym decyzja została wydana. Po
upływie okresu na jaki pojazd został wycofany z ruchu musimy
złożyć deklaracje na powstanie obowiązku podatkowego.
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6. Pojazd ma współwłaścicieli
Jeżeli pojazd stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób
fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na
wszystkich współwłaścicielach, którzy mają też obowiązek składać
deklaracje na podatek. Obowiązek zapłaty obejmuje solidarnie
wszystkich współwłaścicieli – podatników.
Zapłaty mogą dokonać wszyscy współwłaściciele łącznie, kilku z nich
lub każdy z osobna, przy czym do chwili całkowitej zapłaty podatku
wszyscy współwłaściciele

-

podatnicy pozostają

solidarnie

zobowiązani. Jednocześnie zapłata podatku przez któregokolwiek
współwłaściciela zwalnia od zapłaty pozostałych.
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Jak
można
zapłacić
transportowych?

podatek

od

środków

Podatek od środków transportowych można uregulować:
 Przelewem na indywidualny rachunek bankowy Urzędu
Miasta Krakowa
 Wpłatą gotówki w placówkach Banku Pekao

S. A. na

indywidualny rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa
 Wpłatą gotówki w kasach Urzędu Miasta Krakowa

Ważne
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku pamiętaj, aby dokładnie
wypełnić przelew. Zaznacz dokładnie „podatek od środków
transportowych” oraz oznacz okres, na który ma zostać
zaksięgowana wpłata, starannie wpisz dane podatnika.

Podstawa prawna
1. Art. 8-12 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.
613 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst
jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007
r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków
transportowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 205, poz. 1484)
4. Uchwała nr LXXXIV/1098/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4
listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od
środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 701,
poz. 5304)
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