
 

1. Pojazdy podlegające opodatkowaniu podatkiem  
od środków transportowych 
  

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 3,5 tony 

- ciągniki siodłowe i balastowe 

przystosowane do używania łącznie              

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 

tony i więcej 

- przyczepy i naczepy, które łącznie               

z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton            

i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie    

z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego 

- autobusy. 

  

2. Podatnicy  
 
 - osoby fizyczne i osoby prawne jako 

właściciele środków transportowych 

- jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, na które środek 

transportowy jest zarejestrowany 

- posiadacze środków transportowych 

zarejestrowanych na terytorium RP jako 

powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną 

lub prawną podmiotowi polskiemu 
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 Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność osób fizycznych lub prawnych, 

obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. 

 

3. Obowiązek podatkowy 
  

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego          

po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego 

zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,           

w którym środek transportowy został nabyty. 

Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu 

po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego                   

o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. 

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy 

został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego                   

o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym 

upłynął czas, na który pojazd powierzono. 

  

4. Miejsce składania deklaracji 
  

Deklarację na podatek od środków transportowych składa się do urzędu miasta / 

gminy - organu podatkowego, na terenie którego znajduje się miejsce zamieszkania 

lub siedziba podatnika. W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub 

podmiotu, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, organem 

podatkowym jest organ, 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. 

  

 

 

 

 



5. Termin składania deklaracji i płatności podatku od 
środków transportowych 

  

- do 15 lutego na dany rok 

podatkowy 

obliczony w deklaracji podatek 

wpłaca się w dwóch równych ratach 

w terminie  

I rata - do 15 lutego  

II rata - do 15 września  

- w ciągu 14 dni od kupna / pierwszej rejestracji na terytorium RP, sprzedaży, 

wycofania z ruchu, czasowego wycofania z ruchu / przywrócenia do ruchu, zmiany 

miejsca zamieszkania lub siedziby 

powstanie obowiązku podatkowego: 

po 1 lutym, a przed 1 września danego roku – podatek jest płatny w dwóch ratach 

proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego: 

I rata – w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego 

II rata – do 15 września 

od 1 września danego roku - podatek jest płatny jednorazowo w ciągu 14 dni          

od dnia powstania obowiązku podatkowego 

 

6. Druki  
 
Druki dostępne są w Referacie podatkowym oraz 

na www.komorniki.pl w zakładce druki do 

pobrania/Referat podatkowy.  

7. Płatność podatku 
 
Podatek od środków transportowych można 

uregulować w następujący sposób: 

- przelew lub wpłata na ogólny nr rachunku 

bankowego Urzędu 

PEKAO SA O. Poznań 

39 1240 1747 1111 0000 1848 8975 

- lub wpłata gotówką w kasie Urzędu 

Gminy Komorniki. 

  



Ważne: 

Płacąc podatek od środków transportowych należy dokładnie wskazać: 

- dane podatnika (imię i nazwisko / firma, ew. adres); 

- za co jest dokonywana wpłata (tutaj: podatek od środków transportowych); 

- za jaki okres (np. rok, rata). 

  

 
 Szczegółowych informacji udziela Referat Podatkowy: 

                                   tel. 61 8 100 637, 61 8 100 633 podatki@komorniki.pl 
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