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Numer karty: 

 
FN - 2 

 
 

     

 

 
URZĄD MIASTA w Słupcy 
ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca 

Tel. (063) 277 27 27, Fax. (063) 277 26 69, 
www.miasto.slupca.pl, www.bip.slupca.pl 

e-mail: um@miasto.slupca.pl 
czynny pon. - pt. w godz.: 7.30 – 15.30 

Biuro Obsługi Klienta czynne w pon. 7.30 – 16.30 

 

KARTA INFORMACYJNA 
 

Wydanie: 2 

 

DEKLARACJA/KOREKTA DEKLARACJI  
NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  OD OSÓB 

PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH 
(NAZWA USŁUGI) 

 
 

JEDNOSTKA 
ODPOWIEDZIALNA: 

 

 

Referat Finansowo – Księgowy, pok.110, wew. 208. 

post@miasto.slupca.pl 

 

 
PODSTAWA 
PRAWNA: 

 

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 95 

poz. 649 z późn. zmianami). 

2. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. 

zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.10.2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na 

podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2011 r. nr 293 poz. 1731). 

4. Uchwała Rady Miasta Słupcy Nr XXXIV/235/13 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 

2013r poz. 6480) 

  

 
WYMAGANE 

DOKUMENTY: 
 

 

1. Deklaracja DT-1. 

2. Załącznik o posiadanych środkach transportowych DT-1A . 

Do wglądu: 

- dowód rejestracyjny pojazdu,  

- dokument nabycia/zbycia pojazdu,  

 

 

  

 
OPŁATY: 

 

 

----------------- 

 

 
MIEJSCE 

SKŁADANIA 
WNIOSKÓW: 

Biuro Obsługi Klienta 
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TERMIN  
I SPOSÓB 

ZAŁATWIENIA 
SPRAWY: 

 

 

1. Przyjęcie deklaracji oraz załącznika do deklaracji w sprawie podatku od środków 

transportowych 

2. Sprawdzenie złożonej informacji z ewidencją pojazdów prowadzoną przez Starostwo 

Powiatowe. 

3. Wyjaśnienie przez podatnika ewentualnych rozbieżności. 

Dokonanie wyliczenia podatku według złożonej deklaracji. 

 

Termin realizacji – do 30 dni. 

 

UWAGA: 

Zgodnie z art. 139 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa do terminu w/w nie wlicza się terminów 

przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych 

od organu. 

O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, 

podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

 

 
TRYB 

ODWOŁAWCZY: 
 

 

W przypadku wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego - odwołanie od 

decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w Biurze 

Obsługi Klienta. 

 

 
INFORMACJE 
DODATKOWE: 

Art. 8. 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. 

1. Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na wszystkich właścicielach środków transportowych 

niezależnie od tego, czy znajdujące się w ich posiadaniu pojazdy podlegają 

opodatkowaniu, czy też zostały zwolnione. Wynika to z konstrukcji obowiązku 

podatkowego, który obejmuje wszystkich właścicieli środków transportowych. 

Ustawodawca w pewnych przypadkach odstępuje jednak od opodatkowania niektórych 

kategorii pojazdów wprowadzając zwolnienia w drodze ustawy. 

2. Deklarację należy składać każdego roku do 15 lutego oraz do 14 dni od zaistnienia 

okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, 

zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby (art. 9 ust. 5 ustawy). 

3. Podatek od środków transportowych płatny jest bez osobnego wezwania w kasie Urzędu 

lub na rachunek budżetu miasta O/BS w Słupcy nr 45 8542 0001 0024 3377 0003 6753 na 

podstawie złożonej przez podatnika deklaracji podatkowej w dwóch ratach 

proporcjonalnie do trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i 15 

września każdego roku. 

4. Stawki podatku od środków transportowych na dany rok podatkowy są określone 

uchwałą Rady Miasta Słupcy i obowiązują na terenie gminy. 

5. Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ 

podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. 

6. W przypadku współwłasności środka transportowego, organem właściwym jest organ 

podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została  wpisana 

jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 
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Termin powstania obowiązku podatkowego 

1. W przypadku nabycia nowego środka transportowego - od pierwszego dnia miesiąca, 

następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany. 

2. W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia 

miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. 

3. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej są zobowiązane:  

� Złożyć w  Urzędzie  Miasta, w terminie do 15 lutego, deklarację na podatek od środków 

transportowych - formularz DT-1  oraz załącznik do deklaracji DT-1/A  na dany rok 

podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od 

dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, 

� odpowiednio skorygować deklarację w przypadku zaistnienia okoliczności mających 

wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo zmiany miejsca 

zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. 

. 

 

 
ZAŁĄCZNIKI: 

 

1. Deklaracja – DRUK  FN 2a 

2. Załącznik do deklaracji - DRUK  FN 2b 

 

Data utworzenia: 22 sierpnia 2011r. 
Data ostatniej aktualizacji: 19 lutego 2014r. 
 
Weryfikujący: Małgorzata Białas 

 


