
 
     1).  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
           a)  powyżej 3,5 t  do 5,5 t włącznie                                                       80,00  zł  
           b)  powyżej  5,5 t  do 9 t włącznie                                                        100,00 zł 
           c)   powyżej  9 t                                                                                     120,00 zł 

 
       2).   od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej  niż 12 t. 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Stawka podatku w złotych 

 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie  osie 

12 13 0 138,95 

13 14 138,95 383,99 

14 15 383,99 540,96 

15  540,96 1224,18 

Trzy osie 

12 17 138,95 241,69 

17 19 241,69 495,77 

19 21 495,77 643,73 

21 23 643,73 991,52 

23 25 991,52 1541,49 

25  991,52 1541,49 

Cztery osie i więcej 

12 25 643,73 652,76 

25 27 652,76 1018,62 

27 29 1018,62 1617,14 

29 31 1617,14 2398,61 

31  1617,14 2398,61 

 
3) ciągniki siodłowe lub balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton – 150,00 zł  

 
4) ciągniki siodłowe lub balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita 

Zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + 
naczepa, ciągnik balastowy i przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku w złotych 

 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 

12 18 37,29 37,29 

18 25 259,78 469,81 

25 31 547,73 898,94 

31  1381,13 1894,94 
 

Trzy osie i więcej  

12 40 1218,53 1684,91 

40  1684,91 2492,33 

 
5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  - 200,00 zł  
 

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ustala się stawkę wg tabeli jak niżej: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita 

zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa  + pojazd 

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku w złotych 
 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Jedna oś 

12 18 24,89 24,89 

18 25 173,93 312,84 

25  312,84 548,86 

Dwie osie 

12 28 205,57 302,69 

28 33 599,67 831,18 

33 38 831,18 1262,56 

38  1123,66 1662,33 

 Trzy osie i więcej  

12 38 661,79 921,50 

38  921,50 1252,40 

 
 

7) autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy  

a) mniejszej  niż 22 miejsca                                    250,00 zł 
b) równej lub większej niż 22 miejsca                     450,00 zł   


