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Przyjmowanie deklaracji na podatek
od środków transportowych od osób
prawnych i osób fizycznych
/karta usług/

Karta informacyjna
Przyjmowanie deklaracji DT- 1 oraz korekt na podatek od środków
transportowych na 2019 rok
Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków
Kogo dotyczy
transportowych również jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany
Wymagane dokumenty
 Wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych wg
obowiązującego wzoru DT-1 i załącznik do deklaracji DT-1
o posiadanych środkach transportowych DT-1/A
 Dokument potwierdzający nabycie lub zbycie pojazdu
np. umowa kupna i sprzedaży, faktura, rachunek
Referat Finansowo-Podatkowy- pokój nr 7
Formularze/wnioski
Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9
do pobrania
Strona internetowa Urzędu Gminy - http://zawoja.ug.pl/
----------------------------------------------------------------------Opłaty
Referat Finansowo-Podatkowy
Jednostka/osoba
Magdalena Karkoszka – pokój nr 7
odpowiedzialna
e-mail: m.karkoszka@zawoja.ug.pl
Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 107
Fax. (33) 8775-015
Godziny pracy: poniedziałek- czwartek 7.30-16.00, piątek 7.30 – 13.30
Deklaracje można złożyć:
Miejsce składania
1. Przesyłając pocztą na adres: Urząd Gminy Zawoja,
dokumentów
34-222 Zawoja 1307
2. Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9
Niezwłocznie
Termin załatwienia sprawy
Podstawa prawna
 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych /Dz. U. z 2018r., poz. 1445 tekst jednolity z późn. zm./
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa
/Dz. U. 2018. poz. 800 tekst jednolity z późn. zm./
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku
/Dz. U. z 2018 r. poz. 2436/
 Uchwała Nr XXXIX/387/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia
30 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na terenie Gminy Zawoja.
-----------------------------------------------------------------------Tryb odwoławczy
Uwagi i dodatkowe informacje Wszelkie informacje udzielane są w Biurze Obsługi Klienta– pokój nr 9
lub pod nr. tel. (33) 8775-051, (33) 8775-006, (33) 8775-400 wew. 107
Fax. (33) 8775-015
Opis sprawy/zadania

Opracował: (imię i nazwisko) Magdalena Karkoszka data 01.02.2019r.
Zatwierdził: (imię i nazwisko) Dariusz Gancarczyk data 01.02.2019r.

