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Karta usługi nr
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Wydział Finansowo- Budżetowy
Nazwa usługi: Zgłoszenie środka transportowego do opodatkowania i ustalenia wymiaru
podatku od środków transportowych
Wymagane dokumenty:
- Deklaracja na podatek od środków transportowych – DT-1 oraz załącznik do deklaracji
DT-1/A , którą należy złożyć do 15 lutego na dany rok, w przypadku zakupu
lub sprzedaży pojazdu w ciągu roku w terminie 14 dni – formularz przeznaczony jest
dla osób fizycznych, osób prawnych będących właścicielami, współwłaścicielami
środków transportowych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej,
na które środek transportu jest zarejestrowany.
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat pokój nr 22
Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej
Termin załatwienia:
- złożenie deklaracji:
organ podatkowy dokonuje czynności sprawdzających pod względem formalnym,
rachunkowym i merytorycznym składanej deklaracji.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 613 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji
na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz.1731).
- uchwała Nr 299/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy
województwa Śląskiego z 2013 r. poz. 7344)
- uchwała Nr 307/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
(Dziennik Urzędowy województwa Śląskiego z 2014 r. poz. 257)
Tryb odwoławczy:
Od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego służy stronie odwołanie
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza
Miasta Kalety, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:
Deklarację należy złożyć do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego oraz w terminie
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie
obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.
Wydział dodatkowo może żądać okazania . dowód rejestracyjny, świadectwo homologacji
lub zaświadczenia z badania technicznego pojazdu, karty pojazdu.
Formularze i wnioski do pobrania:
Załącznik 1 – Deklaracja DT-1
Załącznik 2 – załącznik do Deklaracji DT-1/A

