
 

INFORMACJA-Referat Finansowy  
Podatnicy podatku od środków transportowych  zobowiązani są: 

1. Składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na 
podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu 
według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, a jeżeli obowiązek podatkowy 
powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających 
powstanie tego obowiązku; 

2. 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. 

3. Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na 
rachunek budżetu gminy. 

W celu wyłączenia z opodatkowania przyczep lub naczep związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego należy złożyć stosowne oświadczenie - 
wzór oświadczenia do pobrania w zakładce " Druki do pobrania". 

Miejsce złożenia dokumentów 

 Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3,26 – 010 Bodzentyn sekretariat- 
pokój nr.13 

 Wydział Finansowy- Referat Podatków i Opłat Lokalnych, parter- pokój  nr. 7(kasa) 

Tel./fax (41) 311 51 14, (41)311 50 10, (41)311 55 11 

Termin i sposób załatwienia 

 Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu 
trwania obowiązku podatkowego, w terminie: I rata do dnia 15 lutego i II rata do dnia 15 
września każdego roku. 

 Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a 
w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. 

 Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie 
okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego 
pojazdu z ruchu. 

 W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek 
podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło 
przeniesienie własności. 

 Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został 
wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu 
tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd 
powierzono. 

 Jeżeli obowiązek podatkowy powstał: 

1) 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: 



a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata, 

b) do dnia 15 września danego roku - II rata, 

2) 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. 

Nowe wzory  obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Zniesiony został obowiązek 
opatrywania pieczęcią deklaracji DT-1. 

 

Druki do pobrania: 

- deklaracja na podatek od środków transportowych – druk DT-1 

- załącznik do deklaracji DT-1-druk DT-1/A 

- oświadczenie podatnika o wykorzystaniu przyczep lub naczep wyłącznie do działalności rolniczej 

- uchwała Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr XIII/131/2015 w sprawie określenia wysokości stawek                                  
podatku od środków transportowych 

Druki do pobrania także w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, pokój 
nr.7(kasa) 

 


