
URZĄD GMINY W LIPOWCU KOŚCIELNYM 

 Karta usług 

Opracował: 
 

Obowiązuje od:  Zatwierdził: 
 

Wydanie: 1 

Zenobia Szcześniak 12.11.2012 
Wójt Gminy 

Lipowiec Kościelny 
Strona / stron    1 / 2 
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DOTYCZY  Deklaracje na podatek od środków transportowych 

 

PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity    
Dz. U. z  2012r., poz. 749  z późn. zm.) 

3.   3    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie      
wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych ( Dz. U. z 
2011r. Nr 293, poz. 1731)  

4. Uchwała Nr 61.XII.2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 
listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 

WYMAGANE DOKUMENTY 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z          
załącznikiem DT-1/A według wzoru określonego w rozporządzeniu 
Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011r. 

  2. Dane zawarte w deklaracji muszą być zgodne z danymi zawartymi w 
dowodzie rejestracyjnym.  

  3. W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie  lub 
wygaśnięcie obowiązku podatkowego, należy dostarczyć niezbędne 
dokumenty w celu załatwienia sprawy: 

  a)  umowa kupna – sprzedaży pojazdu, 
  b) decyzja o czasowym wyrejestrowaniu pojazdu z ruchu, 
  c) decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu na stałe. 
 

DRUKI Deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem 
jest dostępna  na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (Dz. U. z 
2011r.     Nr 293, poz.1731) a także udostępniona w wersji papierowej w 
Urzędzie Gminy pokój Nr 15. 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA 

SPRAWY ORAZ JEDNOSTKA 

ODPOWIEDZIALNA 

Miejsce złożenia deklaracji – Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym        
Wydział Finansowy  Referat Podatków i Opłat Lokalnych pokój Nr 15 
Tel. 23 655-50-28 lub 23 655-50-29 wew. 44 

POSTĘPOWANIE Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają : 
1/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5         
tony, 
2/ ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie  z 
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony, 
3/ przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną  masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 ton, 

  4/ autobusy. 
 

 Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych powstaje    
z mocy prawa. Oznacza to, że osoba, która nabyła pojazd, ma obowiązek bez 
wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację i zapłacić należny podatek 
w określonych ustawowo terminach na rachunek budżetu gminy. 
Niezłożenie deklaracji DT-1 może spowodować pociągnięcie podatnika do 
odpowiedzialności karno – skarbowej. 
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Wpłatę podatku od środków transportowych można dokonać osobiście w 
kasie urzędu pok. Nr 14 w godz. od  7.30 – 15.30   lub wpłacając na konto 
budżetu gminy w BS Żuromin O /Lipowiec Nr 31 8242 1021 0000 0273 2001 
0002. W przypadku wpłacenia podatku po terminie, do wpłaconej kwoty 
należy doliczyć odsetki od zaległości podatkowych. Odsetek nie nalicza się , 
jeśli nie przekraczają one kwoty 6,60zł. 
Nie dokonanie wpłaty podatku w ustalonym terminie płatności, po uprzednim 
wezwaniu do zapłaty, spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego, 
celem przymusowego ściągnięcia należności. 
Wygaśnięcie obowiązku podatkowego następuje w przypadkach: 
a)  wyrejestrowania pojazdu, 
b)  zbycia pojazdu, 
c)  wydania decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z  
     ruchu. 

TERMINY Deklarację na podatek od środków transportowych należy złożyć w Urzędzie 
Gminy Lipowiec Kościelny pok. Nr 15 lub przesłać na adres urzędu                
w terminach: 
  1.   do 15 lutego każdego roku podatkowego, 
 2. w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na      

powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany 
miejsca  zamieszkania albo siedziby podatnika. 

Obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych należy wpłacać   
w dwóch równych ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku 
podatkowego w terminie : do 15 lutego i do 15 września każdego roku,    
z zastrzeżeniami:  
 a)  jeśli obowiązek podatkowy powstał  po dniu 1 lutego, a przed dniem   
     1 września, podatek płatny jest w terminie I rata – 14 dnia od dnia   
      powstania  obowiązku podatkowego, II rata do dnia 15 września, 
 b)  jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września danego roku,  
      podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania  
      obowiązku podatkowego.            

JEDNOSTKA 

ODPOWIEDZIALNA 

      Zenobia Szcześniak – Inspektor księgowości podatkowej 
      Pok. Nr 15  tel. 23 655-50-28 lub 23 655-50-29 wew. 44 

OPŁATY  Brak opłat 

UWAGI  Zobowiązanie z tytułu podatku od środków transportowych przedawnia się z 
upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin 
płatności podatku. O zapłatę należności podatku od środków transportowych 
organ podatkowy ma zatem prawo upominać się za okres do 5 lat wstecz. 

WYKAZ ZMIAN Brak zmian. 
Pierwsze wydanie karty usług. 

 
 Załączniki: Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1, 
                   Załącznik do deklaracji DT1/A. 


