URZĄD MIEJSKI BRZESKO

WYMIAR PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
osoby fizyczne i osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające
osobowości prawnej.
Miejsce załatwiania sprawy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – I piętro, pok. 135
Godziny pracy
poniedziałek – piątek 7.30-15.30

telefon (014) 68 63 100 wew. 165

Podstawa prawna
ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z
2010r Nr 95, poz. 613 z p. zm./
Wymagane dokumenty
1. Wypełniony druk deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z
załącznikiem DT-1/A wg obowiązującego wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra
Finansów wraz z dokumentami w zależności od okoliczności powstania lub wygaśnięcia
obowiązku podatkowego:
- kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu lub umowy kupna / sprzedaży
pojazdu ( oryginały do wglądu)
- kserokopia decyzji Starostwa Powiatowego o czasowym wycofaniu pojazdu z
ruchu ( oryginał do wglądu)
- kserokopia decyzji Starostwa Powiatowego o wycofaniu pojazdu na stałe z
ruchu 9 oryginał do wglądu)
2. W przypadku błędnie wypełnionej deklaracji podatnik ma obowiązek złożyć korektę
deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem – załącznik nr 1.
3. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do
reprezentowania wnioskodawcy wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej.
Opłaty
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa
udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawca jest
podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w
Brzesku w Krakowskim Banku Spółdzielczym O/Szczurowa Nr 72 85910007 0100 0902
1786 0004.
Procedury postępowania.

Wersja 2

Deklarację na podatek od środków transportowych osoby fizyczne oraz osoby prawne,
jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej są zobowiązane
złożyć do 15 lutego danego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub
wygasł po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających
powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Na podstawie deklaracji następuje
wprowadzenie danych dotyczących podatnika, parametrów technicznych pojazdów, kwoty
naliczonego podatku do ewidencji podatników podatku od środków transportowych. W
przypadku braku deklaracji lub niezgodności zadeklarowanych danych ze stanem faktycznym
organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.
Termin załatwienia sprawy.
Niezwłocznie, a w przypadku braku deklaracji – decyzja określająca wysokość zobowiązania
podatkowego wydawana jest w terminie 1 miesiąca lub w sprawach szczególnie
skomplikowanych w terminie 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania podatkowego.
Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji w sprawie określenia wysokości należnego podatku służy odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie ul. Bema 17 w terminie 14 dni od
dnia jej doręczenia, składane za pośrednictwem Burmistrza Brzeska.
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