
POLA JASNE WYPELNIA PODAT RGAN POOATKOWY WYPELN C NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUS RECzNIE, DUZYMI DRUXOWAI.IYMI LIIERAMI.
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PRZED VVYPETNIENIEM NAlE2Y ZAPOZNAC SI

DT.1

DEKLARACJA NA PODATEK OD SRODK6W TRANSPORTOWYCH

na

1- ld.niylit.lor Podat*owy N IP / nume. PESEL \ '.,?.b t aes . Pod.tnika

SkladajEcyl

Ari.9 ust.6 ph 1 i2 ustawy z dnia 12 slycznia 1991 r. o poda kach aoplatach lokalnych \Dz. U. z 201a t. Wz. 1443,
z p62n. zm.)zwanejdalei .ustawE'

Podatnicy podatk! od Srodk6w llansporlowych.

Do dnia 15lutego ka:dego roku podalkowego, iak rdw)iez w l6rmkrie '!4 dni od zaislnrenia okoliczmaci maiqcych'.rdyw
na po^,stanie badi wygasniecie obowiazku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkar a albo siedziby.

Siedziba organu podatkowego t/vlasciwego wedlug miejsca zamieszkania albo siedziby podainika.

5. N.rya iadr.s 3i6dzibyorganu podarko*ego

B. DANE PODATNIKA

6. R.dui podat ira (aaaczya x*ascwy kwadrat)

O r. poaaoir n eoeaqcyosooa izyczrq tr

B 1 DANE IDENTYFIKACYJNE

7. Nazw, pelna ' j Nazwisko, pieMs4 imit, d.la urodzenia "

8.2, ADRES SIEDZIBY - / ADRES ZAIVIESZKANIA --

11. Prryelny doLnl. d.klu.crl (z.aacrya *tasci"t kvad.al):

E 1. deklaftla s(adana w temini. do dnla 15 ldego roku podalk@elp

E 3. wysasnigci. obowiqzru poda*Mso

O 5. koekra d€klaEcji

o
o
tr

2 powslanie obowiqzku podattorelo w lrakcie roku podatk*ego

4. zmiana m ejsca zamievkania lub siedziby

6. pr2edluzenie okresu ca$wego wy$ofania poja:d! z.uchu

C. OBOWIAZEK SKLADANIA DEKLARACJI

,9.li.2*a iadre. siedzibyorganu pod.ttomgo, w ktorym poprz.dnio skladano dell.r.cje na podalek od arodk.te lt.Bponowych ora data 2miany
(narezr wypelnaa s r.zypadku azBczenia kMdratu nr 4 w poz l8)

DT.1 ., 1,

A, MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI

" - dotyczv oodatnika bedaceqo osoba



POLA JASNE WYPELNIA PODATNIK. POLA CIEMNE WYPETNIA ORGqN PODATXOWY, WYPELNIC NAMASZYNIE KOMPUTEROWO LUARECZNIE. OU2YMI, ORI]KOWANYT'i LIIEFA I

CZARNYM LUB l.llEBlESKlM KOLOREM. PRZED WYPEINTENIEM NAIE2Y ZAPOZNAC Sl

Rod.ai. irodk6w transponowych 1)

D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (z\ ryrErkem srcdkow ransponolrych zwornionydr z poda ku)

Wprzypadkuzaznaczeniawpoz.l8kwadratunr2,3,5lub6podatnkwypelniadeklaracjgizalqcznktykowzakresiepojazddw,codo
ktdrych obowiqzek podalkowy powstal, wygasl lub zlozona wczesniej deklaracja zostala wypelniona nieprawidlowo.

D.1 samochody cieiarowe o dopuszczalnei masie
c.lkowit€j powyiej 3.5 tony do 5,51ony wl4cznle

20 21 22 2X

D.2 Samochodycierar e o dopuszea
crlkowilej powy2ei 5,5lonydo I ton

24 25. 26 27

D.3 Samehody cl9i.roe. o dopus.G:alnej m$1.
cal(owitej poryiei 9 ton i ponitej 12lon

28 30 31

D.4 Ciqgnlki siodlowo i balastowe pE!6rosow3ne do
u:ywania lqczni. z na.:epe lub pnyc:.pq
o dopus@lnei masr. calkowilej uespol! poj.-zd6w od
3,5 tony i ponii€, 12lon

32 33. 34 35.

D.5
PrIyeepy i naaepy, ktdr. lqc:nle z pojazd6m
sirnikowym posiadajn dopus:.:alnq masQ calkowite od
7 lon lponir.j l2lon,, wylqtliem aiEzaoych wylqcznie
2 dzialal.osciq rolnicz4 prowad:ona przez podalnika

36 3T 38. 39

D.6 Adobusyu lisba mieisc do sie.kenia mnlelszq nii 22 3)
12 43.

o.7 Aulobusyz lielq miejic do sie<lzenia r6wnq lub 45 46.

w. wspd,lwlasnoscr ll ee sp6lwlasmaci 2)

D.8
50 51

D.9
52. 53 54 55

D.10
56 57 58 59

CiEgniki siodtowe i balastowe przystosowane do uiywania lecznie z naczepq lub ptzyczepE
o dopuszczalnej masie calkowite zespolu poiazd6w r6wne.i lub wyiszei nii l2 ton

we wtpor*lasnoicr 1l we GF,wlasnoaci 2)

Dwie osie
60 61 62 63.

Trzy osie iwiecej
65 66. 67

DT.1 ,

1) Kolumng c na saonie 2. i 3. deklaracji wypelnia wspohrtaSciciet wpisany jako pierwszy w dowodzie reiestracyjnym poiazdu.

2)Kolumne d na stronie 2. i 3. deklaracji wypelnia wspdlwla6ciciel niewpisanyjako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

3) WyhczajEc siedzenie kierowcy.

29

47.

Samochody cieiarowe o dopuszczalne.i masie catkowitej r6wnej lub wyiszej ni2 12 ton

Tr.y osie

Caery osie i wiecej

o.11

o.12



Pdyczepy i naczepy, kt6re lqcznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalne mase calkowitq r6wnq lub wyiszq
ni2'12 ton, z wyiqtkiem zwiEzanych wylqcznie z dzialalnoSciq rolniczq prowadzone przez podatnika podalku rolnego

70 11

D.'13
63 69

o.14 Dwae osie
12 13 75.

78,

D.15 Ttz y osie i wiecej
T6

8o

81

42.

Rden kwot. podatku

D

Kwota I raty podattu do zapl.ty

Kwola ll raty podatku do zaplaty

wpisa krcte raiy poda&u po zaokqgleniu do pehrch zlolych

F. INFORMACJA O ZALACZNIKACH

G. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJACEJ PODATNIKA

87. Podpis podrtnita / o3oby repre2enlujlcej podatnika (. epotzebne skrea ri)86. Oat.wypelnienia (d2 en mies'qc @k)

89. ldenlyri kator pEyjmuiqceso form ulau

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
88 uwagi organu podaltowego

POLA JASNE WYPEINIA POOATNII(, POLA CIEMNE WYPETNIA ORGAN POOATXOWY WYPELNIC NA MASZYNIE. KOMPI,]TEROWO LUB RECZNIE, OIJZYM ORUKOWANYMI LITERAMI
CZARNYM LUB NIEBIESKIM XOLOREM PRZEO WYPEIN ENIEI\,I NALE2Y ZAPOZNAC

Pouczenia

W pzypadku niewplecenia w obowiqzujqcym terminie kwoty podalku (raty podatku) od Srodk6w lransportowych z poz. 81 i 82 lub wplacenia iei
w niep;hei wysokosci, ninieisza deklaracja stanowi podstawe do wystawienia tytulu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca '1966 r. o postepowaniu egzekucyinym w administracji (Dz. U 22018t.poz.1314.2p42n zm).

Za podanie nieprawdy lub zatajenae prawdy i pzez to narazenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialno66 przewidziana w Kodeksie kamym

DT-1,., 3,.

2l

E. KWOTA PODATKU



POLA JAS NE WYPELN A PODATN]K, POLA C EMN E WYPELN A ORGAN POOATKOWY UJYPEINLC NA MASZYNIE KOMPUTE Rowo LUB RECZNIE oU2YMI, oRIJKoWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKLM KOLOREM PRZEO WYPEINIENIEM NALE2Y ZAPOZNAC SI EZ OB.JASN EN AM

2.1. ldenMitalor podatkowy NIP / numer PESEL

DT-1/A

1) Nieootzebneskreslia
2) Wylqczatqc sredzenre lierowcy

ZALACZNTK OO DEKLARACJT DT-1

DT-1/4.)

Obja6nienia do zalqcznika OT-1/Ado deklaracji DT-l o posiadanych Srodkach transportowych
W paz.l zalEcznika DT-1/A numer PESEL wpisujE podatnicy bedacy osobam fizycznymi objetymi rejestrem PESEL nieprowadzqcy dzialalnosci
gospodarczej lub niebedqcy zarejeslrowanym podatnikam podatku od towarow uslug. ldentlikalor podatkowy NIP wpisujq pozostali podatnicy.

cZESc A" Dane podatnika
Nale2y wypeinia iak czesa B.1. w deklaracji DT-1.
CZESd B. Dane dotyczqce srodk6w lransportowych
Cze66 8.1., 8.2., B 3. nalezy wypelnia osobno dla ka2dego z pojazdow na podstawie danych zawertych w dowodzie rejestracyjnym oraz innych
dokumentach, np.r karcie pojazdu, wyciqgu ze Swiadectlva homologecji. Swiadectwie zgodnosci, odpisie decfzji zwalniajqcej ze 6wiadectwa
homologacji, umowie spzedazy, zaswiadczeniu o pzeprowadzonym badaniu lechnrcznym pojazdu przeprowadzonym pzez uprawnionego
diagnoste zatrudnionego w upowaznionej slacj konlroli poiazdow.

W poz. 21 w pzypadku skladania deklaracji w terminie do dnia 15 lutego roku podatkowego nalezy wykazaa kwoty podatku naleznego za dany rok
podatkowy, natorniast w pozostalych pzypadkach nalezy podac kwoly podatku naleznego na dzen skladania deklaracjialbo korekty deklaracji.

5. Rodzaj podatnika (zaznaczyr wlaSc wy kwadlal):

B 1. podatnik niebedqcy osobq fizycz.q tr
6. Na2*a peha'/ Nazwisko, pieMsze imie, dara uroduenia *

B. DANE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

8.1. DANE SZCZEGOT OWE DOTYCZACE SRODKA TRANSPORTOWEGO
1. O.ne dotyczqce wlasnoScialbo wsp6lwlasno5ci (zaznaczy4 wlasciwy kwadral)

E,*sr*Er.*oo**rd tr 3 wspolwlasciciei n ewpisanyjako pieMzy w dowodzie
2. Rodza, 3rodk. transponow.go (zaznaczya wraaciwy kwadral):

D 1. samochod ci9ra.owy E 2. ciqsnik sionbwy E s." Eo E s. *"."r, Eo u,,oo,"
3. Dah plerws:eJ .ejestracji na leryto um RP (@ei , miesiqc - mk) 4. Numer rejestracylny polazdu

5, Numer ldonryfikacyjny VIN / nadwozia, podwozia lub ramyl) 6. Marka, typ, modelpojazdu

8. O.ta nabycia (d2iei - m esqc - ok) 9. Oata zbycia l.lzrs ' miEiec ' ,!k)

10.oata czasowego wycofania z ruchu(dziei miesiqc l!k) 11.Oata ponownego dopuszczenia do ruchu (dziei mesqc-rck)

12.Oata wyrejestrowania (&ieh miesrqc' i)k) lsDopuszczaha masa caliow(. poiddu (r rorach)

14.Masa wlasna clqsnika siodloweso (w tonach) ltOopuszczalna masa callowlla zespolu polazdow (w tonach)

I 7. Rodzaj zawies:en ia (1arrdL1Jr. +dsc w) . 4aorrrl

E, fl , ,u*no*urnu. onu,.u,r".nr. Es *,
18. Opls rodzajo awi*zenia (nale2y wypelnia w pzypadl! zaznaczenia w poz. 17 kwadElu nr 2) 19. Liczba mlejsc do siedzenla (dotyczy

20. Wplyw pojazdu 3llnikowego na 6rodowlsto naturalne (zaznaczf s{a$ciwe kwadEly) w przypadk! zaznaczenia kwadrato nr 1 nalszy zaznaczyC isden
z kwadratdw rckazanych slalkq okrcSlajqcy poz om em sl spalin:

E 1. Euo (uErEKG or,lz) + EEuro0 DEurol/ EEurc2/[ B Euro3/[] OEurca/v E Euro5^r' EEulo6l/t
I z lnsraaqa gazowa D 3 po]azd erektryczny E a. poiazd hybrydowy E 5 pojazd nap?dzany gazsm temnym

E 6. pojazd napedzany wodorem E z inne

zl
22. Kwota podatku zaplaconego (nalety wwdnew pzypadkLr wygasniecia obowiqzku podatkowego,

zmiany mieisca amieszkania llb siedziby podatnika albow pzlpadkr skladana korekty dsklar.acji)
zl I

3, Status

DT-1/A moze DT.1.

1n


