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NAZWA USŁUGI

Podatek od środków transportowych.

PODSTAWA PRAWNA
1) Art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. (Dz. U. z 2010r.

Nr 95, poz. 613, z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.),
3) Uchwała Rady Gminy Kluczewsko w sprawie podatku od środków transportowych na dany rok

budżetowy.

WYMAGANE DOKUMENTY
Osoby fizyczne i osoby prawne:
1) wypisana Deklaracja na podatek od środków transportowych – DT 1,
2) oraz załącznik do deklaracji – DT-1/A,
3) dokument potwierdzający rejestrację środka transportowego, a w przypadku nabycia środka
transportowego już zarejestrowanego - umowę kupna – sprzedaży.

FORMULARZE DO POBRANIA
Druk Wniosku w wersji papierowej dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańców w pokoju nr 1 lub w
Referacie Planowania i Finansów pok. 15 oraz do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy:
www.bip.kluczewsko.pl w zakładce: Załatwianie spraw oraz www.kluczewsko.pl w zakładce, Jak
załatwić sprawę

OPŁATY
1) Złożenie Deklaracji w sprawie podatku - jest wolne od opłat.
2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
3) Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przelewem, przekazem pocztowym lub
bezpośrednio w Kasie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,
Biuro Obsługi Mieszkańców pok.Nr 1

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Planowania i Finansów, Pok.15, Tel. (44) 781-42-46 wew13,
pracownik: Agnieszka Parzuchowska
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów - wydawana jest Decyzja ustalająca wysokość
podatku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do
2 miesięcy.

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Kluczewsko, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców pok. Nr 1

UWAGI
1) Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych
i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.
W przypadku nie złożenia Deklaracji lub złożenia mylnej - wszczęcie postępowania podatkowego
oraz wydanie Decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.
2) Terminy składania:
a) Deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy należy składać
w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni
od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
b) 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.
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