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I. MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Złożenie deklaracji (na formularzu nr F02100) i załącznika (na formularzu nr F02101) w Biurze Obsługi
Klienta (parter ratusza) lub w pokoju nr 11 (I piętro).
2. Sprawę nadzoruje Wydział Finansowy – tel. 68/376-07-82
3. Forma załatwienia sprawy - w przypadku braku w/w wydaje się decyzję w/s określenia zobowiązania
podatkowego.
II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Deklaracje na podatek od środków transportowych, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru
(formularze 0020, 0021), winny być przedłożone tut. organowi podatkowemu, w terminie do dnia 15 lutego na
dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. „Deklaracja na podatek od środków transportowych” – formularz nr F02100
2. „Załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych” – formularz nr F02101 (formularze do
pobrania na www.szprotawa.pl).
IV. OPŁATY:
Nie pobiera się.
V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji w/s określenia zobowiązania podatkowego wnosi się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
VI. PODSTAWA PRAWNA
1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od
środków transportowych (Dz. U. poz. 2436).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019., poz. 1170
z późn.zm.).
4. Uchwała nr XV/97/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 3093)

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Karty informacyjne i formularze do pobrania na stronie www.szprotawa.pl
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