URZĄD MIASTA Mszana Dolna
Referat Podatków i Opłat

Podatek od środków transportowych
Sprawę załatwia
Referat Podatków i Opłat
przyjmowanie wniosków – I piętro pok. 16 , tel. (0-18) 331–00-59 wew. 202
• Magdalena Grzybacz
Przyjmowanie wniosków:
Poniedziałek – godz. 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek – godz. 7.30 – 15.30
Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
1. Deklaracja na podatek od środków transportowych.
2. Załącznik o posiadanych środkach transportowych.
Forma załatwienia
Decyzja określająca wysokość podatku.
Przewidywany termin załatwienia
Wydanie decyzji określającej wysokość podatku do miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za
pośrednictwem Burmistrza Miasta Mszana Dolna w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.
613 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XIV/98/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Mszana Dolna.
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.
zm.)
Dostępność procedury
1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Mszana Dolna.
2. Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mszana Dolna
Uwagi
Deklaracja na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy należy składać w terminie do
15 lutego na formularzu DT-1.
Deklaracje należy odpowiednio skorygować w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie
lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby, w terminie 14
dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po mie3siącu, 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 ten wygasa z końcem miesiąca, w którym środek został zbyty lub na stałe wycofany z ruchu
(wyrejestrowany).
Podatek od środków transportu płatny jest w 2 ratach: w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego
roku.
Wpłat z tytułu podatków można dokonywać w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Nr: 67 8808
0006 0010 0000 0563 0037.

