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PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Budynek Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22
Biuro Podatków Lokalnych – Referat Wymiaru Podatków (VI piętro),
pok. nr 604, (+48) 68 45 64 604
e-mail: podatki@um.zielona-gora.pl.
WYMAGANE DOKUMENTY:
wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych wg obowiązującego wzoru
DT-1 i załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych DT-1/A dostępne:
- w Biurze Podatków Lokalnych VI piętro, pok. 604
- w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? – podatki i opłaty lokalne,
dokument potwierdzający nabycie lub zbycie pojazdu, np. umowa kupna-sprzedaży, faktura, rachunek.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
w terminie do dnia 15 lutego złożenie deklaracji na dany rok podatkowy,
- w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po 15 lutego – złożenie deklaracji w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- w przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiany miejsca
zamieszkania albo siedziby podatnika, korekta nieprawidłowo złożonej deklaracji, jak również przedłużenie
okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu – złożenie deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia
okoliczności,
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
złożenie deklaracji DT-1 i załącznika DT-1/A,
wpłacenie obliczonego w deklaracji podatku,
wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, w przypadku gdy podatnik nie zapłaci
w całości lub w części podatku, nie złoży deklaracji albo wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż
wykazana przez Podatnika w deklaracji.
OPŁATY

-

podatek w wysokości obliczonej przez podatnika w deklaracji płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:
do 15 lutego i 15 września każdego roku,
jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
po 1 lutego, a przed 1 września roku podatkowego, podatek płatny jest w dwóch równych ratach:
pierwsza rata – w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego,
druga rata – do 15 września roku podatkowego,
po 1 września podatek płacony jest jednorazowo, w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

podatek można uiścić:
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- wpłacając w kasie Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22 (parter budynku) w godz. 8. – 14. ,
- przelewem na rachunek Urzędu Miasta Zielona Góra
PKO BP S.A. nr 37 1020 5402 0000 0102 0027 9190,
W banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych
lub w instytucji płatniczej – z prowizją:
W placówkach banku PKO BP S.A. w Zielonej Górze – bez prowizji.
Wykaz placówek banku, w których można dokonywać wpłat dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej
w dziale: „Budżet i finanse” – „Numery rachunków bankowych”.
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PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
TRYB ODWOŁAWCZY
odwołania od decyzji w określającej wysokość zobowiązania podatkowego rozpatruje Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze (ul. Aleja Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra) za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Zielona Góra,
termin: odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji podatnikowi.

DODATKOWE INFORMACJE
obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach
prawnych będących właścicielami środków transportowych.
jako właścicieli traktuje się jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek
transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi
polskiemu.
opodatkowaniu podlegają:
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 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,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
- autobusy.
ochrona danych osobowych:
- administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z podatkiem od środków transportowych jest
Prezydent Miasta Zielona Góra; przetwarzane danych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku
prawnego wynikającego z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych,
- szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w związku z podatkiem od środków
transportowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Co i jak załatwić w urzędzie? –
Podatki i opłaty lokalne - Podatek od środków transportowych” oraz w Urzędzie Miasta przy ul. Podgórnej 22
w Biurze Podatków Lokalnych (VI piętro, pokój 604), tel. (+48) 68 45 64 604.

PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 - tekst
jednolity póź. zm).
ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 - tekst jednolity z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od
środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436),
uchwała nr XXV/243.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2015 r. poz.2143).
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