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numer

PEsEL (niepo!rzebne

DT-1

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKOW TRANSPORTOWYCH
4. Rok

na
Podstawa prawna:
sk}adający:
-lerm]n

Ań, 9 ust, 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 slyczńia 1991 r,o podatkach iopłatach lokalnych (Dz, U. z2o1a l. poz. 1445,

z późn. zm.), zwanej dalej
'Ustawą",

Podatnjcy podatku od środkóW transpońowych,

skladania:

Do dnia 15lutego każdego roku podatkowego, jak róWnież w ierminie 14 dni od zaistnienia oko|iczności mających wplyw
na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.

Miejsce składania: Siedziba organu podatkowego WłaściWegoWedług miej§ca zamieszkania albo siedziby podainika.

A. MlEJscE sKŁADANlA DEKLARACJl
5. Nazwa i adres siedziby or9anu podatkowego

B. DANE PoDATNlKA
B.1. DANE lDENTYF|KACYJNE

6.Rodza jpodatnikalzaznaczyćwłasciwyłwaOrat;-

E

1, podatnik nie będący osobą fizyczną
7. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, aata uioozenia *

B. 2. ADRES

slEDZlBY - / ADRES ZAM|ESZKANIA --

c. oBoWlĄzEK sKŁADANlA DEKLARACJl
18.PlzyczynyzłożeniadeklaraciilzaznaczyćwłaŚciĘkwairat)l-

f
f
E

l, oetlaraqa składana wterminie do dnia 15lutego roku podatkowego
3, rvygaśnięcie obowiązku
5, korekta

podatkowego

deklaracji

[
f
E

2, powstanie obowiązku podatkowego Wtrakcie roku podatkowego
4. zmiana miejsca zamie§żkania lub siedziby
6, prżedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu ruchu

iadres siedziby organu podatkow€o, w nóryrn ń
(należy Wypełnić W przypadku zaznaczeńia kwadratu nr 4 W poz. 1B)

19. Nazwa

DT-l
KAMA

te|. 42 234 41-']1,

koń. 602-221

62'1

tul

1,o

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATN K, POLA C|EMNE WYPEŁN|A ORGAN
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDM|OTOW OPODATKOWr' \NlA

1z

wyą*iem SroOłów lranspoltovlph zrrc]n

on

\Ęh z

..:.,, ,

W prżypadku zaznaczen a W poz, 18 kwadratu nr 2, 3, 5 lub 6, podatnik wyp ełnia deklalację tylko W zakresie pojazdóW, co
których obowiązek podatkowy poWstał, Wygasł lub złożonaWcZeśniej deklal,acja zosiała Wypełniona niepraWidłoWo,
Licżba pojazdów
pozostających
niepozostających
we wspólwłasności w€ wspóhłłasności')

Rodzaie środków transportowych

Kwota podatku

Liczba pojażdóW

pozostających

W€

wspóhłłasności

c.

''
^.

zl,

gr

b

samochody ciężarowe o dopuszcżalnei masie całkowitej
powyżei 3,5 tony do 5,5 tony Włącżnie

20.

D.2

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitei
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącżnie

24,

25.

26.

27,

D.3

samochody ciężafowe o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 9 ton i poniżei 12 ton

28.

29.

30.

31.

D,4

ciągniki siodłowe i balastowe prĄEtosowane do użlMania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżei 12 ton

34.

35,

D.5

Pżyczepy i nacźepy, które łączńie z pojazdem silnikowym

36.

37,

D,6

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 22"l

40,

4,1.

42,

43.

o.7

Altobusy z liczbą miejsc do siedzenia róWną

44.

45.

46.

47.

D.1

posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniźej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą plowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Iub

wyższą

22.

21

|,3.

39.

samochody ciężarow€ o dopuszcza lnej m asie całkowiiej
Liczba osi

lej lub Wyzsze, nlz

2 ton

Liczba pojazdów
Liczba pojazdów
Liczba poiazdów
niepozostaiących
pozostaiących
pozosiaiących
We Współwłasności we Współwlasności1) we współwłasności2)

Kwota podatku

zł,

b

D.8

Dwie osie

D.9

Trzy osie

D.10

cztery osie i więcej

{8,

56.

49,

50,

57,

54,

55.

58.

59.

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdóW róWnej lub Wyższej niż'l2 ton
Liczba osi

Liczba pojazdóW
Liczba pojazdów
niepozostających
pozostających
we Współwłasności we współwłasnoŚci

lI

Liczba pojazdóW
pozostających
We współWłasności')

Kwota podatku

zł,

d

D.11

DWie osie

D,12

Trzy osie iwięcej

r)Kolumnę
2]

'

60.

64,

61.

62.

63.

67.

c na stronie 2. i3, deklaracji Wypełnia WspółWłaścicielWpisanyjako pierwszy W dowodzie rejestracyjnym pojazdU,
Kolumnę d na stronie 2. i 3, deklaracji Wypełnia WspółWłaśclcielniewpisany l'ako pierwszy W dowodzie rejestracyjnym pojazd u,
Wylączaiąc siedzenie i(lerowcy

DT-lrol
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Przyczepy inaczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadaią dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyźszą
niż ,l2 ton. z

Trzy osie i więcej

E. KWOTA PODATKU
Kwota l raty podatku do zapłaty
Kwota ll raty podatku do żapłaty

F. lNFoRMACJA

o zAŁĄczNlKAcH

83. Liczba składanych załączników DT.l/A

G. PoDPls PoDATNlKA

/

osoBY REPREzENTUJĄcEJ PoDATNlKA
85. Nazwisko

86. Data wypełnienia (dzjeń-miesiąc-rok) 87. Podpis podatnika

H.

/

osoby reprezentującei podatnika (niepotzebna skreślić)

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
88. Uwagi organu podatkowego

89, ldentyfikator przyjmuiącego formularz

Podpis przyimującego formularz

pouczenia
W przypadku niewpłacenia

obowiązującym terminie kwoty podatku (raty podatku) od środkóW transpońowych z poz. 81 i 82 lub W płacenia jej W
niepełnej Wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu Wykonawczego. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 azęrMca
1966 r, o postępowaniu egzekucyjnym W administracji (Dz.U.z2018r.poz. 1314,zpóżń.zm.).
W

Za podanie niepraWdy lub żatajenie prawdy i prżez to narażenie podatku na uszczuplenie grożi odpowiedzialnośćprzewidziana W Kodeksie karnym
skarboWym-

DT-lłul |3,

DRUKOWANYML
poLA JASNE WypEŁNlA pooATNlK, poLA olEMNE WypEŁNlA oRGAN poDATKoWY, WYPEŁNlć NA ]VASżYNlE, KO|r,4PUTERZE LUB RĘCZNlE, DtlżYM
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L TERAM]

obiaśnienia do deklaracji DT-1 ,,Deklaracia na podatek od środków transportowych"
nieprowadzący działalnoŚci
W poz. 1 deklaracji DT_1 numer PESEL Wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESE1
pozostali podatnicy,

podati<u od towaróW iusług. ldentyfikator podatkowy NlP Wpisują
9ospodarczej lub niebędący zarąestrowanymi podatnitami
transpońowych, Ja k Właścicieli
Podatnikami podatku od środkóW transportowych są osoby fizyczne, osoby prawne będące WłaścicielamiśrodkóW
jest zarejestrowany oraz
trałtu;e się ;ównież jednostki organiźacljnó nieptsiaoóiącó oso6owosci prawnej, ni które środektranspońowy
osobę fizyczną
plzezzaglaniczna
jako
powierzone
Polskiej
Rzeczypospolit;j
teiytorium
na
zarejĆŚtrowanych
posiadaczy środkóW transpońowych

lub prawną podmiotowi polskiemu,
podatkowy ciąży solidarnie na
Jeźeli środektranspońowy stanowi współwłasnośćdwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek
Wszystkich WspółWłaścicielach,

cEĘŚĆ A. Miejsce składania deklaracii:

jest

WÓjt
transportowych, którym
Należy Wpisac nazwę oraz adres siedziby organu podatkowego WłaściwegoW sprawach podatku od środków
przedsiębiorstwa
plzypadk
u
podatnika,
W
(burmistrz, preżydent miasta) 9miny, na tóreń któiej znajdujó się miejsce zamieszkania lub siedziba
właściwymjest wójt (burmjstrz,
wielozakładowego |ub podmiotu, w którego śkładńchoózą wydzielone jednostki organizacyjne - organem
podlegające
opodaikowaniu, Jeżeli
owe
plezydent miasta) gminy, na terenie której znajduje się zakład lub jednostka posiadaląó erodtiiransport

lub jednostki organizacYjnej, która
środek transpońowy stanowi współwłasnóść, Órganem właściwymjest or9an podatkÓwy odpowiedni dla osobY
została Wpisana jako pierwsza osoba W dowodzie rejestracyjnym pojazdu,

czĘŚĆ B. Dane podatnika;

Należy Wpisać dane identyfikacyjne podatnika zgodnie z tytułami poszczególnych rubryk,

czĘŚĆ c. obowiążek składania deklaracii:

jeŻeli obowiązek podatkowy powstał
Podatnicy są obowiązani corocznie składaó deklarację na dany rok podatkowy W terminie do dnia15 lutego, a
Dodatkowymi oko{icznoŚciami
o-bowiązku.
powstanie
tego
po tym dniu _ w telminie 14 dni od dnia zaistnienii okoliczności uzasadniających
żmiana miejsca
,9i!,
powodującymi koniecznośćzłożenia d;kiaracji są: wygaśnięcieobowiązk'u' pooait owego i
l19atkowego,
"i",,
Wycofania
czasowego
okresu
'juk
plzedłuŻenie
deklarac;l,
podatnika,
korekta nieirawid'łowo'wypełnionej
]ak'lóWnież
zamieszkania albo siedziby
pojazdu z ruchu,
(WczeŚniej nielejestrowanego
b6Ówiązet pooatłowy W podatku od środkóW transpońowych, W przypadku nabycia nowego środkatranspońowego
W
którym środektranspońowy
po
miesiącu,
mieŚiąca
następującego
pi"*"."go
aniu
powsdje
od
na teryiorium Rzeczypospolitej eorsxielj pieNszego dni€ miesiąca
już
od
WczeŚniej
został zarejestrowany, natomiast W przypadku nabycia środkatlanspońowego ŹarejestrŃinegó
po upływie okresl], n a jaki została
następl]jącego po miesiącu, w którym śiij"tirun"liorto*v ,ostał naoyty luo iónownle dopuszcźony do ruchu,
poóatkowy Wygasa z końcem miesiąca, W którym
Wydana decyzja organu lejestrującego o czAsowym wycofiniu tego pojażdu z'ruchu, obowiązek
o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
rejestiującego
organu
środek transpońowy został Wyrejestrowany |u'b wy'dana zostiła d-ecyz;a
powierzono,
lub z końcem miesiąca, W którym upłyną cza§, na który pojazd
-.a'.eje"trorun"9o
obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicieludo końca
W przypadku zmiany właścicielaśrodk! transportowógo
miesiąca, W którym nastąpiło przeniesienie Własności,
z dnia 29 sierpnia 1997 l,Kwadrat nl 5 W poz_ 18 ńależy zaznaczyć W przypadku składania deklaracji korygującej, zgodnie z przepisami ustawy
zobowiązanie podatkowe
wykazano
dekla.acji
wcz;śniej
oldynacja podatkowa (Dz_ U. z zola r, poz,'boo, z póżń. zm.), np, w złóz-ońej
Wysokości.
W nieprawidłowej

czĘŚĆ

D. Dane dotycżące przedmiotów opodatkowania:
z na§tępujących dokumentów:
Dane dotyczące parametrów technicznych tj. dopuszczalna masa całkowita, masa własna, mogą wynikać, m,in,
odpisU decyzji zwalniającej
zgodności,
śWiadectwa
homologacji,
pojazdu,
ze
śWiadectwa
wyciągu
pojazdu,
kańy
dowodu rejestracyjnego
plzez uprawnionego
przeplowadzonym
pojażdu
tech-nicznym
ze świadectwa homologacji lut zaswiadcz-enla o pl.r"pio*ud.ony. badaniu

diagnostę zatrudnionego W llpoważnionej stacji kontroli pojazdóW.

jest zobowiązany zapłació podatek
Liczba pojazdów, jaką należy wpisaó wtej części,obejmuje wyłącznie te pojazdy, od których podatnik
podstawie
ustawy lub W drodze uchwały
podatku
na
z
tego
polazoów
zwotnionyĆh
nie
należy
Wykazywać
od środkóW transpońowych W cżęściD
zgodnie z tytułem danego
rodzaju
danego
rady gminy. W poszczigótnych polach należy wykazać odrębnie liczbę środków transportowych
pojazdóW,
zespołu
W
skład
Wchodzących
tlanspońowych
środkóW
wszysilich
pojazoów
tez
liĆzuę
czy
Wiersża, a nie liczbę zespołóW
balastowych_ Nie na|eży wykazywaó wszystkich środków, transpońowych wchodzących
jest właścicielem(współwłaścicielem) takich
pozycje
32_35 należy wypełnić w przypadku, gay skłaoa;ący aełlarację
w skład zespołu pojazdów,
ciągników siodłowycn lub balasiowych, które technicznie są przystosowane do ciągnięcia przyczepy Iub naczepy,
pojazdów,
w D,5 wykazywana liczba ślodków tlanspońowych dotyczy jed ynie plzyazep i naczep. Nie należy wykazywać |iczby zespołów

w D.4 należy wykazać liczbę ciągników siodłowych i

pojazdów,
D.10 Wykazy\łana ticzba osi dotyczy Wyłącznie samochodU ciężarowego, Nie należy WykazywaĆ |iczby osi zespołLl
zespołu pojazdÓW,
osi
liczby
W D.11 i D.12 Wykazywana liczba osi dotyczy Wyłącznie ciągnika siodłowego lub balastowego, Nie należy WykażywaĆ
zespołU pojazdóW,
W D.13 _ D,15 Wykazywana liczba osi dotyczy Wyłącżniena czepy i plzyczepy. Nie należy Wykazywać liczby osi
Wszystkich pojazdÓW danego
Na str. 2. i 3, W kolumnie e zatytułowanej ,,Kwota podatku" należy podać kwotę podatku (beż zaokrąglenia) dla

W D.8

-

rodzaju,

czĘŚĆ E. Kwota podatku:
23,
W poz, 80 należy podać kwotę podatku za dany rok podatkowy obliczonego plzez zsumowanie kwot z Poz|cj|.

27 , 31 , 35, 39, 43, 47 , 51 , 55,
JeŻeli obowiązek podatkowy
podatkowego,
obowiązku
59,63,67,71,75i79, Podatek płatny jest W dwócn ratactr proporcjonalnie do czasu trwania
podatku w poz,81 _ poz,82
kwotę
zaokrągloną
jednorazowo
wpisać
jest
(WóWczas
naleźy
płatny
pooate'k
powstał oddnia 1września,
podatku rozumie się^również raty podatków, jeżeli pęepisy
nie wypełnia się), zgodnie z zapisami ustawy _ ordynacja podatkowa pod pojęciem
podatku
W poz, 81 i 82 na|eŻy zaok(ąglió do pełnych złotych,
poaatru'luu
K*oty
rat
po;atku
płatność
w'ratach,
przewidują
prawa podatkowego
kwot wynoszące mniej niż 50 glosży
_
zaokrąglanie następuje zgodnie z przepisami ustawy ordynacja podatkowa w ten sposób, że końcówki
pełnych
podwyższa
złotych,
się
do
grosży
50
iWięcej
pomija się. a końcówki Wynoszące

uiszczenie
Jeżeli środek transpońowy stanowi wsp;łwia;ność,każdy ze współwłaści;ieli m; obowiązek złożyćdeklarację, natomiast

kwoty

podatku przez któregokolWiek ze współWłaścicielizwalnia pozostałych,

czĘŚĆ

F. lnformacja o załącznikach:
pojazdÓW naleŻy złoŻyĆ odpowiednio
Jeden załącznik zawiera dane dotyczące trzech środkóW transpońowych, W przypadku Większej liczby
Więcej załącznikóW,

DT-lrul | 4"
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DT

-

1/A

zAŁĄczNlK Do DEKLARAGJ|

,

DT-1
4. NUmel

Formularz DT-'1/A może

l

do deklaracii DT-1,

5. Rodzaj

podatnika (zaznaczyc Właśclwykwadrat)

6. Nazwa

pełna *

L|

/

tr

'L podalnik n,e będący osobE tizyczną

Nazwisko, pierwsże imię, data urodzenia

2, osoba fiżycżna

**

(dzień

B. DANE
I

1, Dane

I

E

2, WspołWłaściciel Wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym

l7ażlacżyć odpowiedri kwad.al):

samochód.,ęzarowy f|

2, clągnlk

3. Data pierwsżej reje§tracji na terytoriUm

slodłowy [

:, ciągn,k lalasrowy

RP (dzień_miesiąc-lok)

5. Numer ldentyfikacyjny vlN/nadwozia, podwożia lub ramy
7, Rok produkcji

lo

I

Data czasoi,€go

11 ,

P

15,

na

W

środowisko naturaln€

d

E

6. pojazc napęazany *odore

f|
m f

Euro (UE/ExG

2 instalacja

oNZ)

gazowa

s,"--p"

I

4. Numer rejestracyjny pojażdU

O, autoOus

Data ponownego dopu§zcźenia do ruchu (dźeńfl]esiąc-rd()

Dopuszczalna ma§a całkowita ż€spofu Pojażdów (w tonach)

sl,roo

3, pojazd

[

Z, rOwnowaZne z pneumatycznym

plzypadku zaznaczenia w poz 17 kwadratu nr2)

Wska7a'rvch slr/alką, o{res'ający poziom emi§j' spalin,

E
f]

I

1. pneumaty".n"

3ilnikowego

E

ł, p,.y"..p"

13, Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w tonach)

zawieszenia (zaznaczyć wlaściwy kwadrai)

20, Wpływ pojazdu
1,

[

Współwłaścicielniewpisany jako pierwszyW dowodzie rejestracyjnym

9. Data żbycia (dzień-mies ąc-rok)

(dzień_m esiąc,lok)

opis rodzaju zawieszenia (należy wypełnic

E

3,

6. Marka, typ, model pojazdu

wt/cofania z ruchu (dżieńfiieśą§{ok)

14, luasa własna ciągnika siodłowego (W tonach)

17, Rodzaj

])

E

8. Data nabycia (dzień_miesiąc_rok)

12. data wyrejestrowania

18,

lok)

dolyczące własnościalbo współwłasności(zaznacżyć Właściwykwadrat)|

2. Rodzaj środka transpońow€go
1,

esiąc

ŚnOOXOW TRANSPORTOWYCH

l, *ł"s"i"i"l

E

m

19,

16. Licżba osi Pojazdu

3, inny system zawieszenia

Liczba miejśc do §iedzenia (doiyczy aUiobUsów)r)

(zaznaczyć Właścjwekwadlaty). W plzypadku zaznaczenia kwadratu n(

f] eu,olll E
eleklryczny

E

1 fiależy

zaznaczyć jeden z kwadralÓW

2/l| E Euro 3/lll E Euroa/v I euro snr I euro on"ll
a, pojazd hybrydowy
E 5, po]azd napędzany gazem ziernnym

Euro

z, inne

21. Kwota podatku
22. Kwota podatku zapłacon€go (należy Wypełnić W przypadku Wygaśniębia obowiązku podatkowego,
zm]any mie]sca zamieszkania lub siedżiby podatnika albo W plzypadkU składania korekty deklaracji)

skreślć

zl,

9|

zt,
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')Wyłączając siedzenie kierowcy.

objaśnienia do załącznika DT.l/A do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transpońowych
W poz, 1 załącznika DT-l/A numer PEsEL Wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności
9ospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnlkami od towaróW i usług, ldentyfikator podatkowy NIP WpisUją pozostali podatnicy,
czĘŚĆ A. Dane podatnika
Należy wypełnić jak częśćB,1. W deklaracji DT-1,

czĘŚĆ

B. Dane dotyczące środków transpońowych.

częśćB.1,, B,2,, B,3. należy Wypełnić osobno dla każdego z pojazdów na podstawie danych zawańych

W dowodzie rejestlacyjnym oraz innych
dokumentach np,: karcie pojazdu, Wyciągu ze śWiadeciwa homoIoqacii, świadectwie zqodności, odpisie decyzji zwalniającej ze śWiadectwa
homologacji, umowie sprzedaży, zaśWiadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicżnym pojazdu przeprowadzonym Wzez uprawnionego

diagnostę zatrudnionego w upoważnionej stacji kontroli pojazdóW.

w poz.

21 w przypadku składania dek|aracji W telminie do dnia 15 lutego roku podatkowego należy Wykazać kwoty podatku należnego za dany rok
podatkowy, natomiast w pozostałych przypadkach należy podać kwoty podatku należnego na dzień składania deklaracji albo korekty deklaracji.
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B.2. DANE SZCZEGOŁOWE DOTYCZĄCE ŚRODKA TRANSPORTOWEGO
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6, pojazd napeozany

rurorl I
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Z
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