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     Podatek od środków transportowych 

 

Złożenie deklaracji (DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A) 

 

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach 

fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak 

właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych 

zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną 

osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Podatnicy są zobowiązani: 

1) składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje 

na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na 

formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, a jeżeli 

obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; 

2) 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 

Terminy płatności podatku. 

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu 

trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego 

roku. 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał: 

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest  

w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w 

terminie: 

a. w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata, 

b. do dnia 15 września danego roku - II rata, 

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od 

dnia powstania obowiązku podatkowego. 
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Stawki w podatku od środków transportowych 

 

1)  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a/ powyżej 3,5 ton do 5,5 ton         -         744,00 zł, 

b/ powyżej 5,5 ton do 9 ton            -    896,00 zł, 

c/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  - 1 114,00 zł;  

 

2)  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub 

wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia: 

 

Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita (w tonach) 

            

Stawka podatku (w złotych) 

                  

Nie mniej niż 

Mniej 

niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

      

      

1 2 3 4 

DWIE OSIE 

12 13 1 262,00    1 786,00    

13 14 1 262,00    1 786,00    

14 15 1 262,00    1 786,00    

15   1 262,00    1 786,00    

TRZY OSIE 

12 17 1 444,00 2 244,00 

17 19 1 444,00 2 244,00 

19 21 1 484,00 2 378,00 

21 23 1 484,00 2 378,00 

23 25 1 484,00 2 378,00 

25   1 484,00 2 378,00 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ 

12 25 2 354,00 3 138,00 

25 27 2 354,00 3 138,00 

27 29 2 354,00 3 138,00 

29 31 2 378,00 3 138,00 

31   2 378,00 3 138,00 

 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie 

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
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a/ od 3,5 ton do 5,5 ton     - 270,00 zł, 

b/ powyżej 5,5 ton do 9 ton    - 312,00 zł, 

c/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton      - 376,00 zł; 

 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie 

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub 

wyższej niż 12 ton: 

 

Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik+naczepa       

(w tonach) 

            

Stawka podatku (w złotych) 

            

Nie mniej niż Mniej        

niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

    

      

1 2 3 4 

DWIE OSIE 

12 18    446,00       670,00    

18 25 2 078,00    2 424,00    

25 31 2 078,00    2 424,00    

31   2 424,00    2 424,00    

TRZY OSIE I WIĘCEJ 

12 40 2 424,00 2 424,00    

40   2 450,00 3 138,00 

 

 

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z 

działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

 

a/    od 7 ton i poniżej 12 ton - 226,00 zł 
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6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z 

działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

 

Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita zespołu 

pojazdów: naczepa+pojazd 

(w tonach) 

            

Stawka podatku (w złotych) 

            

Nie mniej niż 

Mniej 

niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

      

      

1 2 3 4 

JEDNA OŚ 

12 18    238,00       446,00    

18 25 1 634,00    1 918,00    

25   1 634,00    1 918,00    

DWIE OSIE 

12 28 1 212,00 1 840,00 

28 33 1 212,00 1 840,00 

33 38 1 212,00 1 840,00 

38   1 636,00 2 422,00 

TRZY OSIE 

12 38 1 342,00 1 838,00 

38   1 342,00 1 838,00 

 

 

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

 

a/     mniejszej niż 30 miejsc       -   1 112,00 zł, 

b/   równej lub wyższej niż 30 miejsc      -   2 378,00 zł. 
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