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PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY : 

1. Urząd Gminy w  Polskiej  Cerekwi : 

2. Parter, 

3. Pokój nr 4 

4. Telefon 77 4801474 

5. E-mail: m.cebula@polskacerekiew.pl 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
 

Podatnicy podatku od środków transportowych są zobowiązani składać organowi 

podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika   

deklaracje na podatek od środków transportowych- sporządzonej na formularzu według 

ustalonego wzoru  w terminie : 

-  do 15 lutego każdego roku 

- jeżeli obowiązek 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. 

 

PODATNIK: 
Podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej będące właścicielami pojazdów podlegających 

opodatkowaniu. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy 

środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako 

powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. 
 

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA: 
 samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 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 

Uwaga!! 
Obowiązek podatkowy nie dotyczy przyczep i naczep związanych wyłącznie z 

działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. 
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STAWKI PODATKU  

 

Obowiązuje Uchwała z dnia 26 listopada 2015r. Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała Nr XIII/54/2015 

 

https://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/8140/uchwalaxiii5420152015-11-

26.pdf 
 

 

TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI PODATKU OD ŚRODKÓW 

TRANSPORTOWYCH: 

Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku 

podatkowego, w terminie: 

 do dnia 15 lutego – I rata 

 do dnia 15 września – II rata, każdego roku 

 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał: 

 po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w 

dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie: 

o w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata, 

o do dnia 15 września danego roku – II rata, 

 od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni 

od dnia powstania obowiązku podatkowego. 

Podatek można wpłacać: 

 na indywidualne  wirtualne konto bankowe  

 w kasie Urzędu Gminy pokój nr 12  

 

 

OBOWIĄZEK PODATKOWY 
 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w 

którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka 

transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu 

w którym środek transportowy został nabyty. 

 

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca w 

którym środek transportowy został  wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu 

rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym 

upłynął czas, na który pojazd powierzono. Podatek ten rozliczany jest proporcjonalnie do 

liczby miesięcy w których pojazd stanowił własność podatnika 

 

Zaległości podatkowe 

Podatek nie uiszczony w terminie płatności podlega egzekucji administracyjnej. Jeżeli 

zaległość nie zostanie uregulowana, lub podatnik nie przedstawi dokumentów świadczących o 

zbyciu środka transportowego, organ podatkowy wydaje decyzje określającą wysokość 

zobowiązania, która jest podstawą do wystawienia tytułu egzekucyjnego. 

https://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/8140/uchwalaxiii5420152015-11-26.pdf
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 Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. Odsetki za zwłokę nalicza 

podatnik od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku do dnia zapłaty 

zaległego podatku.  

W razie nie uregulowania zaległości podatkowej wraz z odsetkami organ podatkowy 

wystawia upomnienie – koszt upomnienia wynosi 11,60 zł.  

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY: 

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, 

za pośrednictwem Wójta Gminy Polska Cerekiew w terminie 14 dni od daty otrzymania. 

 

PODSTAWA PRAWNA: 
1.   Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 

2.   Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

3.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru 

deklaracji na podatek od środków transportowych. 

 

 


