Podatek od środków transportowych
2016-06-22 13:05:15

Spis treści:
1. Przedmiot opodatkowania
2. Podmiot opodatkowania
3. Obowiązek podatkowy
4. Deklaracje i informacje podatkowe
5. Terminy płatności
6. Forma płatności
7. Stawki podatku
8. Zwolnienia ustawowe
9. Zwolnienia gminne
10. Dokumenty do pobrania

Przedmiot opodatkowania
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:
1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton ,
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton,
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
7. autobusy.

Podmiot opodatkowania
Podatnikami podatku od nieruchomości są:
osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany,
posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę
fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym:
1. środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
3. środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o
czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym:
1. środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,
2. upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Deklaracje podatkowe
Wszyscy podatnicy podatku od środków transportowych, zobowiązani są do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych #℣佐⌡⌀䐀吀ⴀ⌡⍃倣℣ w
terminie do dnia 15 lutego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności
uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.
Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania
lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki
organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.
W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej,
która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Terminy płatności
Podatek od środków transportowych opłacany jest w 2 równych ratach z terminami płatności do 15 lutego i 15 września.

Forma płatności
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Podatek opłacany może być na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przecławiu
BS Przecław: 19 9184 0004 2001 0000 0286 0001

Stawki podatku
Na terenie Gminy Przecław w roku 2016 obowiązują następujące stawki w podatku od środków transportowych:

Przedmiot opodatkowania
Stawka po
Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
406,00
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
676,00
powyżej 9ton do poniżej 12ton
812,00
Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazd
zawieszenia, stawki podatkowe określa tabela przedstawiona poniżej.
Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
947,00
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
947,00
powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
947,00
Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równe
niż 12ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołów pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa tabela przedstawiona pon
Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z
812,00
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub większą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wył
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołów pojazdów i rodzaju zawie
podatkowe określa tabela przedstawiona poniżej.
Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
mniejszej niż 22 miejsca
1300,0
równej lub wyższej niż 22 miejsca
1700,0

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w
tonach)
Nie mniej niż
mniej niż
Dwie osie
12
13
14
15
Trzy osie
12
17
19
21
23
25
Cztery osie i więcej
12
25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

13
14
15

1
1
1
1

550,00
550,00
550,00
550,00

zł
zł
zł
zł

1
1
1
1

550,00
550,00
550,00
550,00

zł
zł
zł
zł

17
19
21
23
25

1
1
1
1
1
1

550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł

1
1
1
1
1
1

550,00
550,00
550,00
550,00
645,00
645,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł

25
27
29
31

1
1
1
1
1

550,00
550,00
550,00
726,00
726,00

zł
zł
zł
zł
zł

1
1
1
2
2

726,00
726,00
726,00
560,00
560,00

zł
zł
zł
zł
zł

Zwolnienia ustawowe
Zwolnienie z podatku od nieruchomości normuje art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zwolnione z podatku są m.in:
1. budynki gospodarcze lub ich części:
a. służące działalności leśnej lub rybackiej,
b. położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
c. zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
2. grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie
zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
3. grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem,
służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody,
4. grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej,
5. budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa
budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,
6. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego,
7. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na
działalność oświatową,
8. prowadzący zakłady pracy chronionej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
9. instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,
10. przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Zwolnienia i ulgi z podatku od nieruchomości przyznane kościołom i związkom wyznaniowym regulują odrębne przepisy.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków wchodzących w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych,
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nabytych odpowiednio na własność lub w trwały zarząd:
1. Skarbu Państwa oraz przekazanych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
2. właściwych jednostek samorządu terytorialnego
regulują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych #℣佐⌡⌀琀⸀樀.
Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze. zm.).

Zwolnienia gminne
Zwalnia się w 2016 roku od podatku od nieruchomości nieobjęte zwolnieniami ustawowymi:
1. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. budowle, budynki oraz zajęte pod nie grunty wykorzystywane na potrzeby uzdatniania i dostarczania wody oraz służące do odprowadzania i
oczyszczania ścieków.
3. grunty zajęte pod drogi dojazdowe do pól, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej

Dokumenty do pobrania

Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych:

Wzór obowiązujący od 2016 roku

Wzór obowiązujący do 2015 roku włącznie

Deklaracje na podatek od nieruchomości:

Wzór obowiązujący od 2016 roku

Wzór obowiązujący do 2015 roku włącznie

Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek:

na 2016 rok

na 2015 rok
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na 2014 rok

na 2013 rok

na 2012 rok

Uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości:

na 2016 rok

na 2015 rok

na 2014 rok

na 2013 rok

na 2012 rok

Powrót do góry

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
bezpośredni link do strony www
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