
 

Roczne stawki podatku od środków transportowych:   

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: powyżej 3,5 tony i poniżej 12 
ton:  

Wyszczególnienie  

 Stawki w zł   

Rok produkcji  

do 1990 włącznie  od 1991 włącznie  

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie  426  405  
(z katalizatorem )      

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie  445  426  
(bez katalizatora)      

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie  700  667  
(z katalizatorem)      

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie  734  700  
(bez katalizatora)      

powyżej 9 t i poniżej 12 t  835  792  
(z katalizatorem )      

powyżej 9 t i poniżej 12 t  876  835  
(bez katalizatora)      

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita 

 Stawki w zł   

(w tonach)  
Osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za  

Inne system)  

  równoważne   zawieszenia  

Nie mniej niż  Mniej niż   Dwie osie   

12  15  1100   1331  

15   1199   1662  

  Trzy osie    

12  25  1349   2096  

25   1655   2096  

  Cztery osie i więcej    

12  29  1387   2198  

29   2198   3072  

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów ocl3,5 tony i poniżej 12:  

wyszczególnienie   Stawki zł   

 Rok produkcji   

 
Do 1990 
włącznie  

    od 1991 włącznie  

od 3,5t i poniżej 5,5 t (z katalizatorem )  5611  532 

od 3,5 i poniżej 5,5t (bez katalizatora) 589  561 

od 5,5 i poniżej 9t (z katalizatorem)  835  793 

od 5,5t i poniżej 9t (bez katalizatora)  875  835 

od 9t i poniżej 12t (z katalizatorem)  972  924 

Od9 t i poniżej 12 t (bez katalizatora) 1021 972  



 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego 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  

 Stawki w zł  

Osie jezdne z zawieszeniem  
pneumatycznym lub 
uznanym za równoważne  

Inne systemy  
zawieszenia osi  
jezdnych  

        

Nie mniej niż  Mniej niż    
Dwie 
osie  

 

 12    18    1219   1689  

 18    31     1689   1878  

 31         1878   2374  

     Trzy osie i więcej   

 12    40     2054   2290  

 40         2290   3072  

5) od 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 podatnika podatku rolnego:  

  Stawka w zł   

wyszczególnienie   Rok produkcji   

 
do 1990 
włącznie  

 
Od 1991 
włącznie  

od 7t i poniżej 12t  445  I  426  

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą (naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy) równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita  
zespołu pojazdów  

  Stawki w zł    

     

 
Nie mniej 
niż  

Mniej niż  

Osie jezdnie z zawieszeniem 

pneumatycznym lub  

uznanym za równoważne  

Inne systemy 
zawieszenia osi  
jezdnych  

   

     Jedna oś    

12   25  
1130  
 

 1718 

 

25     1262   1878  

     Dwie osie    

12   33  1130    1331   

33   38  1331    1718   

38    1529    2259   

    Trzy osie i więcej    

12   38  1130    1263   

38    1263    1704   

 

 



7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:  

wyszczególnienie   Stawki w zł  

 rok produkcji  

 do 1990 włącznie  od 1991 włącznie  

mniejszej niż 22 (z katalizatorem)  563  537 

mniejsze] niż 22 (bez katalizatora)  592  563 

równej lub większej niż 22 miejsca (z katalizatorem)  1792  1703 

równej lub większej n iż 22 miejsca (bez 
katalizatora)  

1879  1792 

 


