Deklaracja do
pobrania
Urząd Skarbowy we Włoszczowie
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Karta informacyjna

Zakup samochodu lub innej rzeczy

Obowiązuje od
20.03.2018 r.

lub prawa majątkowego

Zachęcamy do korzystania z usług Portalu Podatkowym, w którym znajdują się informacje dotyczące
poszczególnych podatków oraz formularze deklaracji interaktywnych (w zakładce e-Deklaracje), które
mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Adres strony: www.finanse.mf.gov.pl

Co chcę załatwić?

Zapłacić podatek od kupna samochodu oraz innej rzeczy lub prawa majątkowego.

Kogo dotyczy?

Każdego klienta urzędu, który dokonał takiej czynności na podstawie umowy
cywilnoprawnej.

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Deklaracja PCC-3 wraz z załącznikiem PCC-3/A (w przypadku nabycia na
współwłasność).
Deklaracja do pobrania:
www.mf.gov.pl/web/wp/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze/inne

Zapłatę podatku można wnieść:
Gdzie dokonać
opłaty?

- w Urzędzie Skarbowym - kasa Monetia,
- przelewem na rachunek NBP o/o Bydgoszcz
nr 87 1010 0055 0202 6150 0007 0000

Podstawa
opodatkowania i
stawka podatku

Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa nabytej rzeczy lub prawa
majątkowego na dzień dokonania czynności.
Stawka podatku:
- nabycie samochodu lub innej rzeczy – 2%
- nabycie prawa majątkowego – 1%.

Termin złożenia
deklaracji i
zapłacenia podatku

Jak można złożyć
deklarację?

14 dni od daty dokonania czynności.

1. Przesyłając pobraną i wypełnioną deklarację drogą elektroniczną za
pośrednictwem portalu podatkowego:
https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/inne

2. Przesyłając pobraną i wypełnioną deklarację za pośrednictwem operatora
pocztowego na adres Urzędu Skarbowego we Włoszczowie: ul. Wiśniowa
10, 29-100 Włoszczowa.
3. Składając osobiście w siedzibie urzędu - sala obsługi podatników:
- poniedziałek: 7:30 - 18:00
- wtorek – piątek: 7:30 - 15:30.

Sposób załatwienia
sprawy.

Złożenie deklaracji i wpłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie
14 dni od daty dokonania czynności.

Zwolnienie

Osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie,
motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim
stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

Informacje
dodatkowe

Szczegółowe informacje w sprawie oraz pomoc w pobraniu wniosku można
uzyskać pod numerem telefonu: 413941065 lub e-mail:

sekretariat.us.261534@mf.gov.pl

Akty prawne

1. Ustawa z dn. 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 201 ze zm.);

2. Ustawa z dn. 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j.
Dz. U. z 2017 r., poz.1150).

