
KARTA USŁUGI  

TYTUŁ:   

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  

– ustalenie wymiaru podatku od środków transportowych   

  

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Deklaracja na podatek od środków transportowych   

  

WYMAGANE DOKUMENTY: Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, w których posiadaniu znajdują się pojazdy podlegające 

opodatkowaniu, zobowiązane są, w terminie do 15 lutego, składać właściwemu organowi  

podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych. Wzór deklaracji można pobrać               

w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, pokój 135 lub ze strony internetowej  

www.wyszkow.pl    

  

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie podlega  

  

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Nie podlega   

  

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Podatek od środków transportowych płatny jest bez 

wezwania w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego,                             

w terminie:  

• do dnia 15 lutego – I rata,  

• do dnia 15 września – II rata, każdego roku.  

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:  

• po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch 

ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:  

- w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata,  

- do dnia 15 września danego roku – II rata,  

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

powstania obowiązku podatkowego.  

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala 

się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. Płatności podatku należy 

dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wyszkowie Nr: 25 8931 0003 0002 2233 2039 0003. 

Podatek można wpłacać w swoim banku, na poczcie lub w kasie PBS mieszczącej się w Urzędzie 

Miejskim.  

  

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Kancelaria Urzędu Miejskiego                 

w Wyszkowie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu.  

  

SPRAWĘ PROWADZI:   

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – pokój 135,  

INFORMACJI UDZIELA: Bożena Chodkowska  (29 74-377-27 lub 29 74-242-01 wew. 727).  
  

 

 

 

 



PODSTAWA PRAWNA:   

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz.U. z 2019, poz. 900 z póź. zm.)  

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445)  

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek 

od środków transportowych (Dz. U. 2018 poz. 2436) 

  

TRYB ODWOŁAWCZY: Nie podlega  

  

  

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek-piątek: 8-16  

                                                      wtorek: 8-18   

Osoba sporządzająca kartę: Bożena Chodkowska  

Osoba zatwierdzająca kartę pod względem merytorycznym: Elżbieta Gąska- Naczelnik Wydziału 

Podatków i Opłat Lokalnych   


