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Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

 Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom

 

Biuro Obsługi Mieszkańca , pok. 19,

pok. nr 112, 111  (wejście od ul. Żeromskiego 53)

istnieje możliwość składania dokumentów drogą elektroniczną przez ePUAP

kontakt telefoniczny: 48/36 20-205, 48/36 20-236, 48/36-20-215

Wysokość stawek podatkowych w podatku od środków transportowych:

2019r. - 2023r. Obowiązują stawki zawarte  w uchwale nr 224/2015 Rady Miejskiej w
Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Miasta Radomia (zał. nr 1).

2016r. -  2018r. Obowiązują stawki zawarte  w uchwale nr 224/2015 Rady Miejskiej w
Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Miasta Radomia (zał. nr 1).

2014r. – 2015r. Obowiązywały stawki zawarte w uchwale nr 237/2011 Rady Miejskiej w
Radomiu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Miasta Radomia (zał. nr 2).

 

3. Wzory formularzy podatkowych.

Od 1 stycznia 2019r. obowiązuje wzór deklaracji podatkowej DT-1 określony w załączniku
do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru
deklaracji na podatek od środków transportowych (zał. nr 7, zał. nr 8)

Od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2018r. obowiązuje wzór deklaracji podatkowej DT-1
określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada
2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (zał. nr 5, zał.



nr 6)

Od 19 czerwca 2018r. istnieje możliwość złożenia deklaracji podatkowych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej

 

4. Informacje o płatności podatku.

Podatek jest płatny na indywidualne numery rachunku bankowego wskazane w
informacjach bezpośrednio przesłanych do podatników.

5. Pełnomocnictwo w sprawach podatkowych, w tym w sprawach podatku od środków
transportowych dostępne
tutaj..http://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/podatki-lokalne/43898,Pelnomocnictw
a-w-sprawach-podatkowych.html
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