
 

Uzasadnienie 
 

1. Stawki minimalne (wg ustawy) w podatku od środków transportowych ulegają zmianie 
w stosunku do poprzedniego roku w zależności od zmiany wartości euro w ciągu 
ostatniego roku, jeśli zmiana ta jest wyższa od 5%. Kurs euro ogłoszony na pierwszy 
dzień roboczy października 2015 roku wyniósł 4,2459 zł, a zatem uległ zwiększeniu  
o 1,54% w stosunku do kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października 
2014 roku, który wynosił 4,1815 zł. W związku z tym stawki minimalne (wg ustawy) 
podatku od środków transportowych nie zostały przeliczone i w 2016 roku będą 
obowiązywać stawki z roku podatkowego 2015.  

 

Wysokość stawek minimalnych na rok 2016 została podana w obwieszczeniu Ministra 
Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących w 2016 roku (M. P. poz. 1029).  

 

2. Wysokość stawek maksymalnych na rok 2016 została podana w obwieszczeniu Ministra 
Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2016 roku (M. P. poz. 735).  

 

3. W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej 
w zakresie transportu drogowego stawki podatkowe na rok 2016 ustalono poniżej 
maksymalnych stawek ustawowych, na poziomie z roku 2015.  

 
4. Od 1 stycznia 2016 roku nastąpiła ustawowa zmiana stawki podatku od środków 

transportowych dla autobusów polegająca na innym rozgraniczeniu pojazdów wg miejsc 
do siedzenia. W związku z tą zmianą autobusy z ilością miejsc od 22 do 29 (w Rybniku 
dotyczy 46 pojazdów) będą opodatkowane według stawki podatkowej obowiązującej 
dotychczas od autobusów posiadających 30 i więcej miejsc do siedzenia. Wiąże się to  
z większymi obciążeniami dla 12 podatników (łącznie o około 36 tys. zł).  
 

5. Ustalenie stawek niższych od maksymalnych spowoduje ubytek dochodów miasta 
o około 2 mln zł. 
 

6. Z podatku od środków transportowych zwolnione są m.in.:  
− przyczepy i naczepy związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego,  
− pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. 

 

7. Podatnicy tego podatku są obowiązani:  
− składać właściwemu organowi podatkowemu, w terminie do dnia 15 lutego, deklaracje na 

podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu 
według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów, a jeżeli obowiązek 
podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności 
uzasadniających powstanie tego obowiązku,  

− odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmianę miejsca zamieszkania 
względnie siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. 


