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DEKLARACJA NA PODATEK OD S'RODKOW TRANSPORTOWYCH
4. Rok

na

An. 9 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opIatach lokaInych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849, z pom zm.),
zwanej dalej "ustawa".
Podatnicy podatku od érodkéw transportowych.
Do dnia 15 lutego kazdego roku podatkowego,jak réwniez w terminie 14 an 0d zaistnienia okolicznoéci majqcych wpIyw na powstanie badz’
wygaéniecie obowiazku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby,

Podstawa prawna:
SkIadajacy:
Termin skIadania:

Siedziba organu podatkowego wIaéciwego wedIug miejsca zamieszkania albo siedzibypodatnika.

Miejsce skIadania:

A.

3. Status

MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI
5. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

B.

DANE PODATNIKA

"

-

"

dotyczy podatnikaniebedacego osoba ﬁzyczna

-

dotyczy podatnikabgdacego osoba ﬁzyczna

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Rodzaj podatnika (zaznaczyé wIaéciwy kwadrat):

D

1.

D

podatnik niebedacyosoba fizyczna

2. osoba fizyczna

7. Nazwa pelna‘ / Nazwisko, pierwsze imie, data urodzenia“
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B.2. ADRES SIEDZIBY* /ADRES ZAMIESZKANIA”

11. Gmina

13. Nr domu

12. Ulica

15. Miejscowos’é

C.

10. Powiat

9. Wojewédztwo

8. Kraj

14. Nr lokalu

17. Poczta

16. Kod pocztowy

OBOWIAZEK SKLADANIA DEKLARACJI
1B.

Przyczyny zIoienia deklaracji (zaznaczyé wIaéciwy kwadrat):

I]
I]
D

1.

deklaracja skIadana w terminie do dnia 15 lutego roku podatkowego

3. wygaéniecieobowiqzku podatkowego
5. korekta deklaracji

I]
I]

D

2. powstanie obowiazku podatkowegow trakcie roku podatkowego
4. zmiana miejsca zamieszkania Iub siedziby
6. przedIuZenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

19. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego, w ktérym poprzednio skladano deklaracje na podatek od érodkéw transportowych
(naleZy wypeInié w pIzypadku zaznaczenia kwadratu nr 4 w poz. 18)
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DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (Z wyjatkiem Srodkow transportowych

D.

W p r2.YP adku

zaznaczenia w P oz.

18 kwadratu nr 2. 3, 5 iub 6 podatnik wypeinia

zwoinionych z podatku)

deklaracje zaiacznik tylko w zakresie pojazdéw,
i

obomazek podatkowy powstai. wygasi Iub zioZona wczeénIeJ deklaracla zostaia wypeinlona nIepraWIdiowo.
.

.

‘

.

,

1

(:0 do kté ry ch

Rodzaje srodkbw transportowych

Liczba pojazdéw
niepozostajqcych
we wspéiwiasnos’ci

Liczba pojazdow
pozostajqcych
we wspéiwiasnoéci 1’

Liczba pojazdéw
pozostajqcych
we wspéiwiasnoéci“

a

b

c

d

Kwota podatku
2i,

gr
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36-

37-

38'

39-

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Samochody cieiarowe o dopuszczalnej masie caikowitej
powyiej 3,5 tony do 5.5 tony wiacznie

D-1

cieiarowe dopuszozalnej
D - 2 Samo‘cl'fody
powyzej 5,5 tony do 9 ton wiacznle
o

masie caikowitej

Samochody cieiarowe o dopuszozalnej masie caikowite]
powyiej 9 ton i poniiej 12 ton

D -3

Ciqgniki siodiowe' I balastowe przystosowane do uzywania
' .p: masie
z
dan
pm,
caikowitejzespolu pojazdéw od 3 5 tony I ponizej 12 ton

D'4'

o

Iub

PIzyczepy i naczepy, ktére iacznie z pojazdem silnikowym
i ponize]
posiadajq dopuszczaina mase calkowita od 7 ton
' ' '
12 ton, zwyj,
‘ria
.yw ",1 podaztku
rolnego
rolnlczq prowadzonq przez podatnika

D .5

D6

Autobusy z iiczba miejsc do siedzenia mniejszq nii 22 3’

D7

Autobusy z

licth miejsc do siedzenia rownq

i

wyiszq nii 22 3’

Samochody cieiarowe o dopuszczalnej masie caikowitej réwnej iub wyiszej nii 12 ton

b

a

D_8

Dwie osie

D_9

Trzy osie

0.1 0

Cztery osie iwigcej

Liczba pojazdéw
pozostajacych

Liczba pojazdow
pozostajacych
we wspéMiasnoéci 'i

Liczba pojazdow
niepozostajacych
we wspélwlasnosci

Liczba osi

Kwota podatku

we wspéiwiasnos’ci”

zi,

e

d

c

gr

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

i balastowe
przystosowane do uiywania iacznie z naczepq lub przyczepq
o dopuszczalnej masie caikowitej zespoiu pojazdow réwnej iub wyiszej nii 12 ton

Ciqgniki siodiowe

b

a

1)

2)
3)

D.1 1

Dwie osie

D'1 2

Trzy osie i wiecej

Liczba pojazdow
pozostajqcych
we wspéiwlasnoéci”

Liczba pajazdéw
pozostajqcych
we wspoiwiasnoéci ’3

Liczba pojazdéw
niepozostajqcych
we wspoiwiasnos'ci

Liczba osi

i

Wyiaczajac siedzenie kierowcy.
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:1,

e

d
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60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Kolumne 0 na stronie 2. 3. deklaracji wypeinia wspéiwiaéciciel wpisanyjako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Kolumne d na stronie 2. 3. deklaracji wypeinia wspéiwiaéciciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
i

Kwota podatku
gr
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Przyczepy i naczepy. ktére iacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mase ca1kowitq réwnq lub wstza nii 12 ton,
z wyjatkiem zwiqzanych wqucznie z dzia1alnos’ciqrolniczq prowadzonq przez podatnika podatku rolnego
Liczba osi

Liczba pojazdéw
niepozostajacych
we wspétwlasnoéci

a

b

D.1 3

Jedna oé

D_1 4

Dwie osie

D.1 5

Trzy osie I wlgcej

E.

Liczba pojazdéw
pozostajqcych
we wspéMlasnoéci

1’

c

Liczba pojazdéw
pozostajqcych
we wspéMlasnoéci”

Kwota podatku

d

e

21‘

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

KWOTA PODATKU
Razem kwota podatku

80.

Suma kwot z kol. e w czeéci D.

ZL

Kwota l raty podatku do zaplaty

gr

81.

Nalezy wpisaé kwote raty podatku po zaoqugleniu do peinych zlotych,

zl

Kwota ll raty podatku do zapIaty

83.

NaleZy wpisaé kwote raty podatku po zaoqugleniu do pemych ziotych.

F.

gr

2}

INFORMACJA O ZALACZNIKACH
83. Liczba skladanych zatqcznikéw DT-1IA

G.

PODPIS PODATNIKA l OSOBY REPREZENTUJACEJ PODATNIKA
a4. lmie

85. Nazwisko

86. Data wypelnienia (dzieﬁ-miesiac-rok)

87. Podpis (pieczqtka) podatnika l osoby reprezentujacej podatnika (niepotrzebneskreélié)

Pouczenia
W przypadku niewplacenia w obowiqzujacym terminie kwoty podatku (raty podatku) od s’rodko’w transportowych z
poz. 81 82 lub wplacenia jej w niepeinej
wysokos'ci, niniejsza deklaracja stanowi podstawe do wystawienia tytum wykonawczego,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619, z péin. zm.).
i

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
skarbowym.

i

przez to naraZenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialnoééprzewidziana w Kodeksie karnym
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3/4

Objas’nienia do deklaracji DT-1 “Deklaracja na podatek od s'rodkéw transportowych"
1 deklaracji
DT—1 numer PESEL wpisuja podatnicy bedacy osobami fizycznymi objetymi rejestrem PESEL nieprowadzqcy dziaialnoéci
gospodarczej lub niebedqcy zarejestrowanymipodatnikami podatku od towarc'Jw usiug. Identyfikator podatkowy NIP wpisujq pozostali podatnicy.

W poz.

i

Podatnikami podatku od s’rodkéw transportowych sq osoby fizyczne, osoby prawne bedace wiaécicielami s’rodkéw transportowych. Jak wiaécicieli
traktuje sie réwniez jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowoéci prawnej, na ktére érodek transportowyjest zarejestrowany, oraz posiadaczy
érodkéw transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Poiskiej jako powierzone przez zagranicznaj osobe fizycznq lub prawnaj
podmiotowi polskiemu.
Jeieli érodek transportowy stanowi wspéiwiasnoéc’: dwéch lub wiecej oséb fizycznych lub prawnych, obowiajzek podatkowy ciaZy soiidarnie
na wszystkich wspétwiaécicielach.

CZESCA. Miejsce skiadania deklaracji

NaieZy wpisaé nazwe oraz adres siedziby organu podatkowego wiaéciwego w sprawach podatku od érodkéw transportowych, ktérym jest wéjt
(burmistrz, prezydent miasta) gminy, na terenie ktérej znajduje sie miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. W przypadku przedsiebiorstwa
wielozakiadowego lub podmiotu, w kto’rego skiad wchodza wydzielone jednostki organizacyjne - organem wiaéciwym jest wéjt (burmistrz, prezydent
miasta) gminy, na terenie ktérej znajduje sie zakiad iub jednostka posiadajaca s'rodki transportowe podlegajace opodatkowaniu. JeZeIi érodek
transportowy stanowi wspétwiasnoéé, organem wiaéciwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, ktora zostaia
wpisanajako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

CZESC B. Dane podatnika
NaleZy wpisaé dane identyfikacyjne podatnikazgodniez tytuiami poszczegomych rubryk.
CZESC C. Obowiqzek skiadania deklaracji
Podatnicysa obowiazani corocznieskiadaé deklaracje na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 iutego, a jeZeli obowiazek podatkowy powstai po tym
dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznoéci uzasadniajqcych powstanie tego obowiazku. Dodatkowymi okolicznoéciami powodujacymi
koniecznoéc’: ziozenia deklaracji sq: wygaéniecie obowiazku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby
podatnika, korekta nieprawidiowo wypetnionej deklaracji, jak ro'wniez przediuZenieokresu czasowego wycofania pojazduz ruchu.
Obowiazek podatkowy w podatku od érodkow transportowych,w przypadku nabycia nowego érodka transportowego (wczeéniej nierejestrowanego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) powstaje od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego p0 miesiacu, w ktorym érodek transportowy zostai
zarejestrowany, natomiast w przypadkunabycia érodka transportowego zarejestrowanegojui wozeéniej - 0d pierwszego dnia miesiaca nastepujacego
po miesiajcu, w ktorym érodek transportowyzostai nabyty lub ponownie dopuszczony do ruchu, po uptywie okresu, najaki zostaia wydana decyzja organu
rejestrujacego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiazek podatkowy wygasa z kor’icem miesiaca, w ktérym érodek transportowyzostai
wyrejestrowany lub wydana zostaia decyzja organu rejestrujacego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, iub z kor’icem miesiaca, w ktérym upiynai
czas, na ktéry pojazd powierzono.
W przypadku zmiany wtaéciciela érodka transportowegozarejestrowanego obowiazek podatkowy ciaiy na poprzednimwiaécicieiu do kor’ica miesiaca, w
ktérym nastapiio przeniesienie wiasnoéci.
Kwadrat nr 5 w poz. 18 naleZy zaznaczyéw przypadku skiadania deklaracji korygujqcej, zgodnie z przepisamiustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacjapodatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z poin. zm.), np. w zioZonej wczeéniej deklaracji wykazano zobowiazanie podatkowe w nieprawidiowej
—

—

wysokos’ci.

CZESC D. Dane dotyczqceprzedmiotéwopodatkowania
Dane dotyczace parametréw technicznych,tj. dopuszczalna masa caikowita, masa wiasna, mongynikaé, m. in. z nastepujqcych dokumentow: dowodu
rejestracyjnego pojazdu, karty pojazdu, wyciqgu ze éwiadectwa homologacji, éwiadectwa zgodnos’ci, odpisu decyzji zwalniajacej ze éwiadectwa
homologacji lub zaéwiadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznympojazdu przeprowadzonymprzez uprawnionegodiagnoste zatrudnionego w
upowaZnionej stacji kontroli pojazdéw.

Liczba pojazdéw, jaka naieZy wpisaé w tej czeéci, obejmuje wyiacznie te pojazdy, od ktérych podatnikjest zobowiazany zapiacié podatek od érodkéw
W
transportowych- w czeéci D nie naleZy wykazywaé pojazdéwzwolnionych ztego podatku na podstawieustawy lub w drodze uchwaiy rady gminy.
poszczegélnych polach naIeZy wykazaé odrebnie liczbe s'rodkow transportowych danego rodzaju zgodnie z tytuiem danego wiersza, a nie liczbe
zespoiow pojazdowczy tez liczbe wszystkich érod kéw transportowychwchodzacych w skiad zespoiu pojazdow.
W 0.4 naleiy wykazaé iiczbe ciagnikow siodiowych baiastowych. Nie naIeZy wykazywaé wszystkich érodkéw transportowych wchodzacych w skiad
zespoiu pojazdéw. Pozycje 32-35 naleZy wypeinic’: w przypadku, gdy skiadajacy deklaracje jest wiaécicielem (wspohNiaécicielem) takich ciagnikéw
siodiowych [ub baiastowych, ktore technicznie sq przystosowane do ciajgniecia przyczepy lub naczepy.
i

W D.5 wykazywana liczba érodkéwtransportowychdotyczyjedynie przyczep naczep. Nie naieZy wykazywaé liczby zespoiow pojazdéw.
i

W 0.8

—-

D.10 wykazywana liczba osi dotyczy wyiacznie samochodu cieZarowego. Nie naleZy wykazywaéliczby osi zespoiu pojazdéw.

W D.11 i 0.12 wykazywana liczba osi dotyczy wyiajcznie oiqgnika siodiowego lub balastowego. Nie naleZy wykazywaéliczby osi zespoiu pojazdow.
W D.13 — D.15 wykazywana liczba osi dotyczy wyiacznie naczepy lub przyczepy. Nie naieZy wykazywaéliczby osi zespoiu pojazdéw.
Na stronie 2. i3. w kolumnie e zatytuiowanej"Kwota podatku" naleZy podaé kwote podatku (bez zaokrajglania) dia wszystkichpojazdéwdanego rodzaju.

CZESC E. Kwota podatku
W poz. 80 naleZy podaé kwote podatku za dany rok podatkowy obliczonego przez zsumowanie kwot z poz. 23,27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67,
71, 75 79. Podatek piatnyjestw dwoch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiazku podatkowego. JeZeli obowiazek podatkowy powstai 0d dnia
1 wrzes’nia,
podatek piatny jest jednorazowo (wéwczas naieiy wpisaé zaokraglonq kwote podatku w poz. 81 - poz. 82 nie wypeinia sie). Zgodnie z
przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa pod pojeciem podatku rozumie sie réwniez raty podatkéw, jeZeli przepisy prawa podatkowego przewidujq
piatnoéé podatku w ratach. Kwoty rat podatku lub podatku w poz. 81 82 naleZy zaokragiié do peinych ziotych. Zaoquglanie nastepuje zgodnie z
przepisamiustawy - Ordynacja podatkowaw ten sposob, 2e kor'lcowki kwotwynoszqce mniej mi 50 groszy pomija sie, a koﬁcéwki wynoszqce 50 wiecej
groszy podwstza sie do peinych ziotych.
Jeieli érodek transportowy stanowi wspéiwiasnos’é kaZdy ze wspé’rwias’cicielima obowiqzek zioZyé deklaracje, natomiast uiszczenie kwoty podatku
przez ktéregokolwiek ze wspéiwiaécicieli zwalnia pozostaiych.
i

i

i

CZESC F. Informacja o zatqcznikach
wiekszej liczby pojazdéw naIeZy zioZyé odpowiednio wiecej
Jeden zaiacznik zawiera dane dotyczejce trzech érodkéw transportowych. W przypadku
'
zaiqcznikéw.
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