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KI.F-08 

KARTA INFORMACYJNA Wersja nr 4 z 

dnia 31-12-2013 

Deklaracje (korekta deklaracji) na podatek od środków transportowych składane do 

celów ustalenia zobowiązania podatkowego osób fizycznych i osób prawnych, oraz 

pobór podatku od środków transportowych i udzielanie informacji dotyczących 

dokonywanych wpłat 

I Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r, poz. 749  

z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.              

z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) 

 Uchwała Nr XXX/224/2013 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 8 listopada 2013 r. w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 

2014 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 28 listopada 2013 r., poz. 4995) 

 Uchwała Nr XXV/188/08 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 14 listopada 2008 r. w 

sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. Nr 11 poz. 400) 

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę 

 

 Referat Finansowy 

Stanowisko ds. podatków i opłat 

Pokój 112, tel. (82) 576-14-32 wew. 112 

e-mail: podatki@krasnystaw.ug.gov.pl 

III Wymagane wnioski 

 

 Deklaracja na podatek od środków transportowych, F.F-8.1 

 Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych, F.F-8.2 

 Oświadczenie o przeznaczeniu przyczepy / naczepy F.F-8.3 

 Oświadczenie o przeznaczeniu samochodu ciężarowego F.F-8.4 

IV Wymagane załączniki 

 

 Kserokopia umowy kupna-sprzedaży środka transportu 

 Kserokopia dowodu rejestracyjnego 

V Dokumenty do wglądu 

 

 Brak 

mailto:wojt@krasnystaw.ug.gov.pl
http://www.krasnystaw.ug.gov.pl/
mailto:podatki@krasnystaw.ug.gov.pl


VI Termin załatwiania sprawy 

 

 Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia 

postępowania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch 

miesięcy 

VII Opłaty 

 

 Brak 

VIII Tryb odwołania 

 

 Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem 

Wójta Gminy Krasnystaw w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji 

IX Uwagi 

 

 Termin złożenia deklaracji do 15 lutego każdego roku podatkowego, a jeżeli 

obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności mających wpływ na powstanie albo wygaśnięcie obowiązku 

podatkowego, zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby 

 Wpłat podatku dokonuje się bez wezwania na konto Urzędu Gminy Krasnystaw 

rachunek bankowy w BS Krasnystaw nr 05 8200 0008 2001 0000 2189 0002 

Opracował 

 

 

Jarosław Szymański 

Sprawdził 

 

 

Joanna Lubaś 

Zatwierdził 

 

 

Janusz Korczyński 
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