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ZGŁOSZENIE OBOWI
KOREKTA ZŁO

NA PODATEK OD 

 

WYMAGANE DOKUMENTY
• Deklaracja w sprawie podatku od 
• Załączniki do deklaracji DT-1/A

Druki do pobrania: 
- w sekretariacie – parter;  
- w Referacie podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi 
- na stronie internetowej Gminy Nekla 
Wniosek wypełnić odręcznie, maszynowo lub komputerowo uwzgl
druku. 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10
Referat podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi
Złożenie dokumentów:  

− parter, pokój nr 1, tel. +48 61 
− sekretariat. 

Istnieje możliwość przesłania dokumentów poczt
Godziny obsługi klientów: poniedziałek 8:00
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
• Na podatniku ciąży obowiązek składania deklaracji w terminie do dni

– jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu 
uzasadniających powstanie tego obowi

• Podatnik jest zobowiązany również
na powstanie lub wygaśnięcie obowi
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczno

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Pobierz i wypełnij formularz poda
2. Złóż wypełnione druki w pokoju nr 
3. Wpłacaj terminowo obliczony w deklaracji podatek.
 

OPŁATY 
• Podatek od środków transportowych obliczony w deklaracji płatny jest w dwóch ratach 

czasu trwania obowiązku podatkowego: I rata w terminie do 15 lutego i II rata w terminie do 15 wrze
każdego roku. 

• Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed 1 wrze
płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowi
w ciągu 14 dni od dnia powstania obowi

• Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 wrze
w terminie 14 dni od dnia powstania obowi

Podatek można zapłacić: 
• na konto: BS w Kostrzynie Wlkp. oddział Nekla

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy: Gmina Nekla
Numer rachunku: 92 9075 0009 1100 0101 0012 1340

URZĄD MIASTA I GMINY NEKLA 
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla 

 www.nekla.eu, nekla@gminanekla.pl 
tel. +48 61 43-86-011, fax +48 61 43-86-490  
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ZGŁOSZENIE OBOWI ĄZKU PODATKOWEGO / 

KOREKTA ZŁO ŻONEJ DEKLARACJI  
NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

WYMAGANE DOKUMENTY  
Deklaracja w sprawie podatku od środków transportowych DT-1, wg obowiązującego wzoru 

1/A, wg obowiązującego wzoru – FO-01-02   

podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi (parter), pokój nr 
na stronie internetowej Gminy Nekla www.nekla.eu lub http://nekla.nowoczesnagmina.pl/

cznie, maszynowo lub komputerowo uwzględniając informacje 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY  
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla 

odatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi 

tel. +48 61 43-73-182 lub 

 przesłania dokumentów pocztą na wskazany wyżej adres. 
Godziny obsługi klientów: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY  
ązek składania deklaracji w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy lub 

zek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczno
cych powstanie tego obowiązku. 

zany również skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczno
ś ęcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby 

terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY  
Pobierz i wypełnij formularz podatkowy DT-1 wraz z załącznikami DT-1A. 

 wypełnione druki w pokoju nr 1, w sekretariacie lub prześlij pocztą. 
Wpłacaj terminowo obliczony w deklaracji podatek. 

rodków transportowych obliczony w deklaracji płatny jest w dwóch ratach 
zku podatkowego: I rata w terminie do 15 lutego i II rata w terminie do 15 wrze

zek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok 
wóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: I rata 

gu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego i II rata do dnia 15 września danego roku. 
zek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku, podatek płatny jest jednorazowo 

terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. 

Kostrzynie Wlkp. oddział Nekla 

Gmina Nekla 
92 9075 0009 1100 0101 0012 1340 

Kierownik Referatu podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami 
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ZKU PODATKOWEGO /  

RODKÓW TRANSPORTOWYCH  

ązującego wzoru - FO-01-01 

), pokój nr 1; 
http://nekla.nowoczesnagmina.pl/  

c informacje zawarte na dostępnym 

a 15 lutego na dany rok podatkowy lub 
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności 

zaistnienia okoliczności mających wpływ 
 miejsca zamieszkania, lub siedziby – 

rodków transportowych obliczony w deklaracji płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do 
zku podatkowego: I rata w terminie do 15 lutego i II rata w terminie do 15 września 

nia danego roku, podatek za ten rok 
zku podatkowego w terminie: I rata 

śnia danego roku.  
tek płatny jest jednorazowo 
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Tytułem:  podatek od ś

 
 

TRYB ODWOŁAWCZY 
Odwołanie od decyzji określającej wysoko
Kolegium Odwoławczego, Al. Niepodległo
i Gminy Nekla w terminie 14 dni od dnia dor
 

DODATKOWE INFORMACJE
1. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegaj

• samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powy
• ciągniki siodłowe i balastowe

całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
• przyczepy i naczepy, które łą

7 ton, 
• autobusy. 

2. Podatnikami podatku od środków tr
w tym spółki nieposiadające osobowo

3. W przypadku, gdy podatnik mimo ci
nie złożył deklaracji albo gdy wysoko
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla wyda decyzj
w podatku od środków transportowych.

4. Dodatkowych informacji udziela pracownik urz
r.lewandowski@gminanekla.pl 

 

PODSTAWA PRAWNA 
• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z pó
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
• Uchwała nr XII/85/2015 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 2

wysokości stawek podatku od środków transportowych
• Rozporządzenie Ministra Finansów z 
środków transportowych (Dz. U. z 201
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podatek od środków transportowych rata … 

ś ącej wysokość podatku od środków transportowych wnosi się
Kolegium Odwoławczego, Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za pośrednictwem Burmi
Gminy Nekla w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

DODATKOWE INFORMACJE  
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: 

arowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, 
odłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, 
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne, jednostki organizacyjne, 
ące osobowości prawnej, będące właścicielami środków transportowych.

W przypadku, gdy podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w cz
ył deklaracji albo gdy wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, 

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla wyda decyzję, w której określi wysokość zobowią
rodków transportowych. 

ych informacji udziela pracownik urzędu: Robert Lewandowski, tel. +48 61 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z pó
nia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z pó

y Miejskiej Gminy Nekla z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie okre
środków transportowych; 

dzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od 
ch (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436). 
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rodków transportowych wnosi się do Samorządowego 
średnictwem Burmistrza Miasta 

ą o dopuszczalnej masie 

 dopuszczalną masę całkowitą od 

 osoby fizyczne i osoby prawne, jednostki organizacyjne, 
rodków transportowych. 

ści lub w części podatku, 
ż wykazana w deklaracji, 

ść zobowiązania podatkowego 

, tel. +48 61 43 73 182, e-mail: 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.); 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.); 

r. w sprawie określenia 

deklaracji na podatek od 


