KARTA USŁUGI
Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Wydział Finansowy
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21
www.sokolowpodl.pl
tel. 25 781 75 01 / fax. 25 781 75 10
Nazwa karty usługi (sprawy):

Ustalenie podatku od środków transportu

I. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:
1. Deklaracja na podatek od środków transportu; druk DT-1:
 osoby fizyczne
 osoby prawne
2. Załączniki: załącznik do deklaracji; druk DT-1/A:
 osoby fizyczne
 osoby prawne
II. Opłaty:
Nie pobiera się.
III. Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie – 30 dni.
IV. Sposób załatwienia sprawy:
Osoby fizyczne i osoby prawne są obowiązane corocznie składać deklarację na dany rok podatkowy
w terminie do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni
od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
V. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny :
Inspektor Marzena Karakula - Wydział Finansowy
VI. Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sokołowa
Podlaskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
O dochowaniu terminu na wniesienie odwołania decyduje data wpływu do Urzędu lub data stempla
pocztowego.
VII. Działamy na podstawie prawa:
- Art.207, 210 i art. 13 § 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8
poz.60 z późn. zm.).
- Art. 9 ust. 1 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. (Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 ze zm.).
-Uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim.

VIII. Miejsce składania wniosku / dokumentów:
1. Deklaracja na podatek od środków transportu DT-1 wraz z załącznikami DT-1/A może być złożona
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta przy ul. Wolności 21, Pocztą Polską, za pomocą faxu lub
przez skrzynkę podawczą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) pod
adresem http://epuap.gov.pl.
2. Druk DT-1 z załącznikami, poświadczony bezpiecznym podpisem elektronicznym podatnika, może
być też złożony pocztą elektroniczną na adres um@sokolowpodl.pl.
IX. Osoba do kontaktu:
Marzena Karakula – tel. (25) 7817535, e-mail: m.karakula@sokolow podl.pl
X. Uwagi:
Zarówno w przypadku osób fizycznych i osób prawnych dodatkowymi okolicznościami powodującymi
konieczność złożenia deklaracji są:
 wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego;
 zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika;
 korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji;
 przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
W przypadku nabycia nowego środka transportowego (wcześniej nierejestrowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej) – obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, natomiast w przypadku nabycia środka
transportowego zarejestrowanego już wcześniej – od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty lub ponownie dopuszczony 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.
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