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1.

DT_1

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
nal

l

Podstawa prawna: Art,,g Ust, 6 pkt 1 i 2 ustawy z dn'a 12 stycznia 1991 r, o podatkach iopłaiach lokalnych (Dz, U.z2o14 r. poz,849,

z późn, zm.), zwanej dalej

"Ustawą'.

składający:

Podatnicy podatku od środkóW transportowych.

Termin §kladaniaI

Do dnia.15 lutego każdego roku podatkowego, jak róWnież W terminie ,|4 dni od zaistnienia okoliczności mająrych wpływ
na powstanie bądź wygaśn]ęcieobowiążku podatkowego lub zmiany miejsca zamaeszkanja albo siedziby.

Miejsce skiadaniai Siedziba organu podatkowego właściwegowedług miej§ca zamieszkania albo siedziby podatnika.

A. MlEJscE SKŁADANlA DEKLARACJl
5. Nazwa i adre§ si€dżiby

organu Podatkowego

B. DANE PoDATNIKA
osobą

fiżyczną,

"* -

B.1. DANE |DENTYF|KACYJNE

D l,

pooatnik niebędący osobą

dotyczy podatnika będącego osobą

fizyczną

D

2. osoba fizyczna

B.2, ADRES SIEDZ|BY - / ADRES ZAM|ESZKANIA --

c. oBoWlĄzEK SKŁADANlA DĘKLARAGJI
18. Pr2yczyny złożenia deklaracji (zaznaczyć WłaścWykwadrat):

l

1, dek|aracja składana W tem]nie do dnia 15 lulego roku podatkowego

E

2, powsianie obowiązkl] podatkowego w t€kcie

D

s, wygaśnięcie obowiązku

podatkowego

D

4, zmiana mielsca ,amieśzkania lub siedziby

D

5, korekta

E

6. pżedłużeniaokre§u czasowego wycofania pojazdu

deklaracji

19. Nazwa i adres sledżiby olganu Podatkowego, w którym poprżednio składano deklaraćję na
Podat€k
/.a'eźy Wyoeln ć w plzypadlu żal-aczenla kradlalu nl Z w poz, 18)

6RAi-5l§TĘM

spj

lódź, u , śląśka47a, le,42 Mo.38-32

roku PodatkowĘo

ż ruchu

od środków tranśpońowych

DT-ltul | 1lł

PoLA jAsNĘ WYPEŁN A PoDATN

l( PoLA clEMNE WYPEŁN]A oRGAN PoDATKoWY WYPEŁNlĆ NA iVA§zYNlE, KoMPUTERoWo LUB RĘcżNlE, DUŻYMl DRUKoWANYM| L|TERAMl
r]z/\RNYl,i LUB NlEB EsKlNl KoLoREM PRZED WYPEŁN]EN|EM NALEŹY zAPożNAĆ slĘ ż oBJAŚNlENlAMl,

D.

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMPTÓW OP( )DATKoWAl {lA

łz wviąrtriem Sro,lkóW łanspońowych żWolnionych

z

podaiku)

W przypadku zaznaczeńia W poz, 18 kwadratu nr 2, 3, 5 lub 6, podatnik Wypełnia d eklarację i załącznil< tylko W żakresie po]azdóW ćo do
których obowiązek podatkowy pow§tał, Wygasł lub złożona Wcze śniej deklaracja 20§ tała Wypelniona nie] DraWidłoWo,

Roclżaje środków transpońowych

we współwłasności we współwlasnościIl we Wspołwłas nośc i ')

D,l

samochody ciężalowe o dopuszczalnei masie całkowitej

20.

21.

22.

23.

D,2

samochody cięźalowe o dopuszczalnei ma§ie calkowitei

2Ą.

25.

26.

27.

D.3

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie calkowitei
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

28,

29.

30.

D,4

ciągniki siodłowe ibalastowe pruystosowane do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszcżalnei masie
całkowitej zespołu pojażdóW od 3,5 tony i poniżej 12 ton

32,

D,5

Prżyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton l poniżej
12 ton, z Wyjątkiem zwiążanych wyłącznie z dzialalnością
rolniczą prowadżoną pźez podatnika podatku rolnego

36,

37.

D,j

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniej§zą niż 22

40,

4,1.

42,

D.7

Autobusy z liczbą mieisc do siedzenia równą lub wyższą
niż 22 3)

45.

46,

powyżej 3.5 tony do 5.5 tony Włącznie

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącżnie

3)

35,

34,

39,

samochody ciężarovve o dopuszczalnei masie całkowitei rów ,nei lub wyższei niż 2 ton

D,8

DWie osie

D.9

Tru y

D.10

osie

cztery osie i więcei

Liczba pojazdów

Liczba pojazdów

Liczba osi

poźosiaiących
we wsBiłwłasnościżr

we współwlasnoścl rl

we wspó|wlasności

48.

49,

50,

51,

52.

53,

54,

55,

56,

57.

58,

59,

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łączn|e z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespolu pojazdóW równej lub wyższej niż 12 ton

lo.r,,

Dwie osie

o.12

Trzy osie i więcej

Liczba pojazdów

Liczba Poiazdów

Licżba osi

w€ wspólwła§ności

we współwłasności

we

r )

pożostających

ws półwłas ności ')

zł,

60,

61,

62,

63,

64.

65,

66,

67,

kolur.nę c na stronie 2, i 3, deklaracji wypełnia współwłaścicielwpisany jako pierwsży w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,
d na stronie 2, i 3. deklaracji wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
3) Wylączając siedzenie kierowcy
1)

2) koLumnę

tDT-1,-.|-rl

9r

PoLA JASNE WYPEŁNlA PoDATNlK. PoLA c ENłNE VVYPEŁNlA oRGAN PooATKoWY WYPEŁNlć NA MAszYN]E KoMPUTERoWo LUB RĘczNlE, DUŻYM| DRUKoWANYM] L|TERAMl,
CżARNYŃ1 LUB NlEBlEsKlM t(oLoREM PRZED WYPELNlENlEM NALEŻY żAPoZNAĆ slĘ z oBJAŚNlENlAM.

Plzyczepy i naczepy, które lącznie z poiazdem silnikowym posiadaią dopuszczalną masę całkowita równą lub wyŹszą
niż 12 ton, z Wyjątkiem związanych Wyłącznie z działalnościąrolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Liczba pojazdów
pożostających
we współw|asnoŚci

Liczba pojazdów
we współwłasności

D,13

Jedna oś

D.14

Dwie osie

D.15

Tizy osie i Więcej

we wspołwńsności

68,

69,

72,

73,

76,

77.

Il

70.

*",
Ż|

|

"*,:;
..

71.

75.

79,

78,

E. KWOTA PODATKU
Razem kwota Podaiku
suma kwot z kól e w .żeśćiD
Kwota l raty Pódatku do zapłaly
Ewota ll raty Podatku do zapłaty
NależV Wp]sać kwote ratv oodatku oo żaokraaleni! do oe]nvch złotvch

F. lNFoRMACJA

o zAŁĄczNlKACH

E3. Licżba składanych załączników

G. PoDPls PoDATNlKA/

DTł/A

osoBY REPREZENTUJĄCEJ PoDATNlKA

84, lmię

87, PodPis (Pieczątka) Podainika / osoby repr€żentując€j

86, Data wyPełnienia (dż eń_rn iesiąc_rok)

H.

podatnika (niepotżebne skreślić)

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
88, Uwagi organu poclatkowego

90, podpis PrzyjmtJjącego

89. ldentyrikótor Przyjmującego formularz

W przypadku niewpłacenia W

pouczenia
obowiązu]ącym terminie kwoty podatku (raty podatku)

i 82 lub Wpłacenia jej W niepełne] Wysokośc, niniejsza dek|aracja stanowi podstawę do Wystawienia

z dnia 17 czefwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym W administracji (Dz. U.

za podanie nieprawdy
skarbowym,

lub żatajenie prawdy

i

z

od środkóW transportowych z poz.

81

itłułuWykonawczego, zgodnie ż przepisami Ustawy

2014 r. Qoz.1619,

z póżń.

zm.),

plzez Ia |aażenie podatku na uszczup|enie grożi odpowiedziaIność przewidziana W Kodeksie karnym

DT-1,,,

|

3,o

T
objaśnienia do deklaracji DT-1 ,,Deklaracja na podatek od środków transportowych"
W poz. 1 de|ilaracji DT_1 numer PESEL Wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalnoŚci
gospodarczej lub niebędący Zarejestrowanymi podatnikimi- pód-atku od tow;róW i usłirg. ldenMkator podatkowy NlP wpisują pozostali
podatnicy,

Podatnikami podatku od środkóW transpońowych są osoby fizyczne, osoby prawne będące właścjcielamiśrodków transportowych,
Jak Właścicielitraktuje się róWnież jednostki organizacyjne nieposiadaiące osobowości prawnej, na które środek tfanspońowy jest zarejestrowany
oraz posiadaczy śrobków transpońowych zar§estrowlnych na terytórium Rzeczyposóoiitej Polskiej jako powierzone pżez zagEniczną osobę
fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu,
Je2eii śiodek transpółowy §tanowi WspółWłasnośćdwóch lub Więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąż} solidarnie na
Wszystkich WspółWłaścicielach,

czĘŚĆ A. [4iejsce składania deklaracii:

Nalóży wpisać nazwę oraz adres siedziby organu podatkowego Właściwegow sprawach podatku od środkóW transpońowych, Kórym jest WÓjt
(burmistlz, prezydent miasta) 9miny, na tórenie któiej znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. W przypadku pżedsĘbiorstwa
wielozakładówe§o lub podńioiu, W którego skład rłcnoózą wydzielone jednostki organizacyjne - organem Właściwymjest wó,it (burmistrz,
prezydent miasń) gminy, na terenie której;najduje się zakłaa] lu'b jednostki posiadaląca środkl transpońowe podlegające opodatkowaniu, JeŻe|i
sroa6ł transportowy stjnowi współwłasność,organem-Właściwymj'est organ booatrowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organżacyjnej, która
została Wpisana jako pierwsza w dowodzie rejesiracyjnym pojazdu.

czĘŚĆ B. Dane podatnika:

Należy Wpisać dane identyfikacyjne podatnika zgodnie Z tytułami poszczególnych rubryk.

czĘŚĆ c. obowiążek składania deklaracji:

Poditnicy są obowiązani corocznie składać deklarację na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał
powstanie tego obowiązku, Dodatkowymi okolicznoŚciami
po tym Óniu - W ieiminie 14 dni od dnia zaistnieńia okolicŻnośiiuzasadńiających
-p-odatkowego
w trakcie roku podatkowego, zmiana miejsca
lowóau;ącymi koniecznośćżłożeniadeklaracji są: Wygaśnięcie obowiązku
ŻamiesŹtińia albo siedziby podatnika, korektj nieprawid-łowo'wypełnionei dekiaracji, jak}óWnież pżedłużenieokresu czasowąo wycofania
pojazdu z ruchu.

obowiązek podatkowy W podatku od środkóW transpońowych, W prżypadku nabycia nowego środka transportowego (Wcześniejnierejestrowanego
na teryiorium Rzeczylospolitej Polskiej) - powstaje'oo pierwszegó dńi'a miesiącJ następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został
zarejeltrowany, nat'omiait w'przypaóiu nabycia śróołatrańspońowego zarejestńwańe§o już wcześniej- od pierwszego dnia.miesiąca
nastĘpującegd po miesiącu, w łtorym srooet tianspońowy został'nabyty iub ponównie dopuŚzcŻony do ruchu, po Upływie okre§u, na jaki została
wyaańa'aecyz;d organu iejestrującógo o czasowym wycofiniu tego pojaŻdu z ruchu, Obowiążek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym
sńOet< tranipbrtoriy zosfał *yń;eŚtro*any lu6 wybana została'dócyzja organu rejestrującego o czasolvym wycofaniu pojazdu z ruchu,
]ub z końcern miesiąca, w którym uplynąl czas, na który pojazd powierżono.
W prżypadku żmiany WłaścicielaŚróołi transportowllo'zarejestrowanego obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim Właścjcieludo końca
miesiąca, W którym nastą9iło przeniesienie Własności,
Kwadlat nl 5 W poz. 18 nalezy zaznaczyć W prżypadku składania deklaracji korygującej, zgodnie ż prżepisami ustawy z dnia 29 sieĘnia 1997 r ordynacja podatkowa |Dz. U. z 2015' l, póz.'613, z późn. zm,), np. Ń złoŻÓne; wczeŚniej deklaracji Wykazano zobowiązanie podatkowe w
nieprawidłoWej Wysokości.

czĘŚĆ D.

Dane dotyczące przedmiolów opodatkowania:

Dan! dotyczące paramedów'technicznych, tj, dopll§żczalna masa całkowita, masa Własna, mogą Wynikać, m,in, z następującyń doklmentÓW:

dowodu iejesiracyjnego pojazdu, karty poja2du,'wyciągu że śWiadectwa homologacji, śWiadectwa zgodności, odpisu decyżji ztvalniającej ze
świadectwa nomologaqi iub zaświadcŹenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu pzeprowadżonym przez uprawnionego diagno§tę
zatrudnionego W upoważnionej stacji kontroli pojazdów,

Liczba pojażdów, jaką należy Wpisać W tej cżęści,obejmoje Wyłącznie te pojazdy, od których podatnik jest zobowiązany zaptacić podatek od
środkóW tianspońÓWyĆn - w częsci D nie ńależi7 wyxazrlwdt pojaŹdów zwoiniónyctr z tego iodatku na podstawie ustawy lub w drodze uchwały
rady gminy, W posŻczególnych polach należy'WykazaĆ odręońie liczbę środkóW transpońowych danego rodzaju zgodnie z q^ułem danego

Wielsza, a nie liczbę zesóołóW pojazdóW czy też liczbę Wszystklch środkóW transpońowych Wchodzących W skład zespołu pojazdów.

W D.4 należy Wykazaó
liczbę ciągników siodłowych i balastowych. Nie należy Wykazywać wszystkich środkóW transpońowych wchodzących
'pojazdóW.
W skład zespbłu
PÓzycja 32-35 należy Wypełnić w przypadku, gdy skiadaj'ący deklarację jest Właścicielem(Wspótwłaścicielem) takich
cią9nikóW siodłowych lub balastowych, które technicznie są przystosowane do ciągnięcia przyczepy lub naczepy,

W D.5 Wykazywana liczba środkóW transpońowych dotyczy jedynie pżyczep i naczep, Nie należy Wykazywać liczby zespołÓW pojazdÓW
W D.8 " D.1o Wykazywana liczba osi dotyczy Wyłącznie samochodu ciężarowego. Nie należy Wykazywać liczby osi zespołu pojazdów,

W D.11 i D.12
pojazdóW,

Wykazywana liczba osi dotyczy Wyłącznie ciągnika siodłowego lub balastowego. Nie nal€źy wykazwać liczby osi zespołu

W D.l3 - D.15 Wykazywana liczba osi dotyczy Wyłącznie naczepy |ub pfzyczepy. Nie należy Wykazywać liczby osi zespołu pojazdów.
Na stronie 2, i 3, W kolumnie e zatytułowanej ,,Kwota podatku'należy podać kwotę podatku (bez zaokrąglania) dla Wszystkich pojazdÓW danego
rodza]u,

czĘŚĆ E. Kwota podatkui
W pbż, B0 należy §odać kwotę podatku za dany rok podatkowy obliczonego przez zsumowanie kwot z pozycji: 23, 27 , 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55,
59, 63, 67, 71"75 i 79, Podiiek płatny jest W d óch rataóh proporcjónainie do czasu trwania obowiązku podatkowego . Jeże|i_obowiązek
poz,.8'1 - poz 82
podatkowy powstał od dnia 1 września, 'ustawy
Óoóatek płatny jest jednoiazowo-(wówczas należy Wpi§ać zaokrągloną kwotę podatku w
przepisańi
- ordyńacjj poaa*owa pbd pojęciem poijatku rozumie się róWnież raty podatków, jeżeli przepisy
się),
Zgodnie
z
hie wypełńii
'pooatłow'egd
prawj
pzewidują płatnośćpodaiku w ritacń, kwoty rat póaatiu'lib poóatku w poz. 81 i 82 należy zaokrąglić do pełnYch_złotYch,
Zaokrąglanie nasĘpu;e zgoańiÓ'z przepiŚami ustawy - ordynacj; pod'atkowa W ten sposób, że końcóWki kwot Wynoszące mniej niż 50 groszy
pomija się, a końcóWki Wynoszące 50 iWięcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

współwiaino sĆ,' razóy ze wŚpóŃaśócieti m-a obowiązek złożyćdeklarację, natomiast uiszczenie kwoty
podatku przez któregokolwiek ze WspółWłaścicieli zwalnia pozostałych.

iezeii śróaełtlanspońowy staiowi
czĘŚĆ F. lnformacja

o załącznikach:
Jedón załącznik zańiera dańe dotyczące trzech środkóW transpońowych. W przypadku Większej liczby pojazdóW należy złożyĆodpowiednio

Więcej załącznikóW.

DT-llul L 4ł

PoLA JAsNE WYPEŁNlA PoDATNlK PoLA clEnłNE WYPEŁNlA oRGAN PoDATKoWY
CżĄRNYM LUB NlEBlEsK M KoLoREl\ł, PRżED WYPEŁNlEN EM NALEŻY ZAPoZNAĆ

DT-l/A

MAszYN

E

KotMPUTERoWo LUB RĘczNlE, DUŻYM] DRUKoWANYMl L|TERAM|,

zAŁĄczNlK Do DEKLARACJ|

Formularz DT-l /A moźe

DT-1

załącznik do deklaracji DT-1,

A. DANE PoDATN|KA
5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć w]aściwy kwadlal):

fl

1. podatnik niebędący osobą

fizyczną

E

6, Nazwa pełna' / Nazwisko, pierw§ze imię, data urodzenia'*

2, osoba fizyczna

B. DANE DOTYCZĄCE ŚROOXOW TRANSPORTOWYCH
B,1. DANE SZCZEGOŁOWE DOTYCZĄCE ŚROOXn TRANSPORTOWEGO
|.]

l

*łus"l"iul D2, Wspótwiaścici€l Wpisany jako pieMszy

E

1,

samochód

ciężalowy E

2, ciągnik

W

dowodzie rejesl.acyjnym

siodłowy E

|

3, ciągnik

2, równowazne z

wskażanych stPałką, okeśla]ący poziom emisji spalin:

Lj1,

E

oNZ) +
oazowa

Euro (UE/EKG

2, jnstalacia

!b siddziby

! ruroo D
E S, innu

Euro1/l

L|3,

Wspó]właściciel niewpisany jako pieMszy w dowodzie

balastowy f|ą, poy"rupu I|S, n""r"p"

pneumatycznym

! eurozIl D

Eulo3/lll

D

D

!

6. autolus

3, inny system zawiesżenia

EuroałV f

eurosA/

E

Euro6^/l

podatn k3 albo w pżypadku skladania korekty

]) Niepotzebne skreślić
Wylączaiąc s edzen e k erowcy

2]

objaśnienia do zatącznika DT-r/A do deklaracii DT.1 o posiadanych środkach transpońowych
Zalącznika DT,l/A numer PESEL Wpisują podatnicy będący osobami fiżycznymi objętymi rejeshem PEsEL nieprowadzący działalnoŚci
gospodarczej lUb n iebędący zarejestrowanymi podainikami póoatłu'oo towarów i usłu§. ldeniyfikatorpodatkowy NlP Wpisują pozostali podatnicy.
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A, Dane podatnika.
Nalezy Wypełnić jak częśćB,1. W deklaracji DT-1,
czĘŚc B. Dane dotyczące środkóW transpońowych.
CzęścB,1,, B,2,, B,d, nieży Wypełnic osóbo dla każdego z poiazdóW na podstawie danych zawańych W dowodzie reje§tracyjnym oraz innych
dokumentach np,| karcie pojazdu, wyciąu ze świadeciłahońologacji, śWiadectwie zgodności, odpisie decyzji żWalniającej ze ŚWiadectwa
homologacji, umowie sprzediży, zaśWiad;zeniu o pzeprowadzonyń badaniu technicznym pojazdu prżeprowadzonym pżez uprawnionego
diagnostę żairudnionego w upoważnionej stacji konkoli pojazdóW

czĘŚĆ

poz, 21 W przypadku składania deklaracji W terminie do dnia 15 lutego roku podatkowego naleźy Wykazać kwoty podatku naleŻnego za dany
rok poc]atkowy, naiomiast W pożostałych przypadkach należy podać kwoty podatku należnegó na dzień składania deklaracji albo korekty deklaracji.
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