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WYMAGANE  DOKUMENTY  DO  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 
-    wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)  
-    wypełniony załącznik do deklaracji (DT-1/A)  
-    kopia dowodu rejestracyjnego 
-    kopia umowy kupna – sprzedaŜy lub faktury nabytego lub zbytego środka transportowego w trakcie 

danego roku podatkowego, decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu 
  
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 
Załącznik do deklaracji DT-1/A 
 
OPŁATY 
Nie podlega opłacie. 
 
MIEJSCE  ZŁOśENIA  DOKUMENTÓW 
-      za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy 
-    w  sekretariacie Urzędu Gminy w Klwowie,  
     26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35 
     Godziny przyjęć klientów: 
     pn. .- Pt - 7.30 - 15.30 
 
 
OSOBY  DO KONTAKTU 
Iwona Kędzierska (Podinspektor ds. księgowości podatkowej) –UG Klwów, pok. nr 12, tel. 048/67-10-010 
w.17 
 
 
TRYB ODWOŁAWCZY 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Klwów w terminie 14 dni 
 
PODSTAWA PRAWNA  

-    ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 
121, poz. 844 z późniejszymi zmianami/ 

-    ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /tekst jednolity z 2005 r  Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami / 

-   obowiązujące Uchwały Rady Gminy Klwów w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na terenie gminy Klwów obowiązujące na kaŜdy rok podatkowy 

 
UWAGI 

-    o wszelkich zmianach dotyczących sprzedaŜy, kradzieŜy, wyrejestrowania lub wycofania z ruchu podatnik 
zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy   w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany 

-     od dnia 1 stycznia 2008r. zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U . z 2006 r. nr 249 poz.1828) 
opodatkowaniu podatkiem będą podlegać m. in. samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyŜej 3,5 tony i poniŜej 12 ton. Oznacza to wyłączenie z opodatkowania samochodów cięŜarowych o 
dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. 

 


