ZESTAWIENIE STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA ROK 2018
PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

STAWKA

SAMOCHODY CIĘŻAROWE
Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2000 r.
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

640,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1 070,00 zł

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton

1 290,00 zł

Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2000 r.
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

590,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1 020,00 zł

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton

1 240,00 zł

Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

nie mniej niż

mniej niż

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

12

13

1 660,00 zł

1 840,00 zł

13

14

1 680,00 zł

1 890,00 zł

14

15

1 700,00 zł

1 930,00 zł

1 720,00 zł

1 970,00 zł

dwie osie

15
trzy osie
12

17

1 670,00 zł

1 790,00 zł

17

19

1 670,00 zł

1 790,00 zł

19

21

1 720,00 zł

1 830,00 zł

21

23

1 720,00 zł

1 830,00 zł

23

25

1 760,00 zł

1 890,00 zł

1 850,00 zł

2 520,00 zł

25
cztery osie i więcej
12

25

1 770,00 zł

2 310,00 zł

25

27

1 770,00 zł

2 310,00 zł

27

29

1 890,00 zł

2 420,00 zł

29

31

2 000,00 zł

2 730,00 zł

2 060,00 zł

2 840,00 zł

31

CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE
Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – wyprodukowany do dnia 31 grudnia 2000 r.

1 500,00 zł

Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – wyprodukowany po dniu 31 grudnia 2000 r.

1 400,00 zł

Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12
ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

nie mniej niż

mniej niż

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

12

18

1 830,00 zł

1 850,00 zł

18

25

1 830,00 zł

1 850,00 zł

25

31

1 830,00 zł

1 850,00 zł

1 880,00 zł

2 210,00 zł

1 930,00 zł

1 950,00 zł

1 980,00 zł

2 840,00 zł

dwie osie

31
trzy osie i więcej
12
40

40

PRZYCZEPY I NACZEPY
Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego –
wyprodukowanej do dnia 31 grudnia 2000 r.

650,00 zł

Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego –
wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 2000 r.

490,00 zł

Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

nie mniej niż

mniej niż

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

12

18

480,00 zł

640,00 zł

18

25

480,00 zł

640,00 zł

530,00 zł

670,00 zł

jedna oś

25
dwie osie
12

28

480,00 zł

760,00 zł

28

33

880,00 zł

1 340,00 zł

33

38

38

930,00 zł

1 420,00 zł

1 260,00 zł

1 890,00 zł

880,00 zł

1 340,00 zł

1 050,00 zł

1 470,00 zł

trzy osie i więcej
12

38

38

AUTOBUSY
Aautobus wyprodukowany do dnia 31 grudnia 2000 r. – w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy
a) mniejszej niż 22 miejsca

1 500,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca

1 610,00 zł

Autobus wyprodukowany po dniu 31 grudnia 2000 r. – w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy
a) mniejszej niż 22 miejsca

1 400,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca

1 500,00 zł

