
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  

NA ROK 2016 

Urząd Gminy w Konopiskach informuję, iż w związku ze zbliżającym się terminem składania deklaracji na podatek od 
środków transportowych na 2016r. w zakładce BIP 
(http://www.bip.konopiska.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=17&x=68) dot. Podatki i opłaty lokalne na 2016 są dostępne 
dla Państwa do pobrania:  

1. Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1), załącznik (DT-1/A) 
2. Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016. 
3. Numer konta bankowego, na który należy wpłacać należny podatek: 

40 8273 0006 2001 0000 0172 0001 

Podatnicy tego podatku zobowiązani są do: 

• złożenia w terminie do 15 lutego 2016 r. deklaracji podatkowej na podatek od środków transportowych o 
wysokości podatku i na drukach według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.12.2011r. 
(Dz. U. Nr 293, poz.1731) a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia 
zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; 

• 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 

• wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – BEZ WEZWANIA  – na rachunek budżetu 
właściwej gminy. 

Podatek płatny jest w dwóch ratach 

� I rata do 15-tego lutego 
� II rata do 15-tego września każdego roku 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest 
w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:  

• w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata 
• do dnia 1 września danego roku – II rata 

Od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku 
podatkowego.  Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie 
do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. 

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są: 

� osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, 
�  jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany, 
� posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone 

przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są: 

� samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej, 
�  ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej, 
�  przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i 

wyższą, 
�  Autobusy 

- zgodnie z zamieszczoną w BIP Uchwałą Rady Gminy w Konopiskach. 


