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składający: ' Podatnicy podatku od środków transpońovłych.

Terminskładania: Do dnla i5. luteg_o lGzdegg roku.po(tatkowego, lak równleż w terminie i4 dnl oo zaistnienla oxoilczności mających wpływ
na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkovrrego lub zmiany mieisca zamiesżkania albo siedziby: . 

- _

Miejsce składania: Siedziba organu podatkowego właściwego weclfug miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika.

A. MlEJscE SKŁADANŁA DEKLARACJ|
5. Nazwa i adr€s siedziby oĘanu podatkowego

B. 1 . DANE IDENTYFIKACYJNE

[ 1. osoba fizyczna tJ 2. o*ba pr.wna E s. .jeonostra organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

8.2. ADRES SIEDZIBY * /ADRES ZAMIESZKANIA **

B l . oekl"racj" składana w terminie do dnia 15 lutego roku podatkowego E 2. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego
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B 5. koreKa deklaracji E o' pzeałzenie okresu czasowąo wycofania pojazdu z ruchu

Nazwa i adres siedziby organu podatxowego' w ktÓĘm poprzednio składano deklarację na podatek od
(należy wypełnić w przypadku zaznaczenia kwadralu nr 4 w poz.1 8)
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D. DANE DoTYczĄcE PRzEDMloToW oPoDATKoWANlA (zwyjątkiemśrodkówtranspońowychzwolnionychzpodatku)

Wprzypacikuzaznaczeniawpoz'j8kwacjraiunr2,3,5iub6pociainikwypełniaciekiaracjęizałącznikiyikowzakresiepojazciów'cocio
ktÓrych obowiąek podatkowy powstał, wygasł lub złożona wcześniej deklaracja została wypełniona nieprawidłowo.

Rodzaie środków transpońowych

Liczba pojazdów
niepozostających

we wspólwłasności

Liczba pojazdółv
pozostających -.

we wspólwłasności 1)

Liczba pojazdów
pozostających _.

we wspÓłwłasności 2l
Kwota podatku

zł' gr

D.{ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3'5 tony do 5'5 tony wĘcznie

20. z't. 22. 23-

nt samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

24. 25. 26. 27.

D.3 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

28. 29. 30 31.

D.4 ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub prryczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3'5 tony i poniżej 12 ton

32- 33. c4. 35.

D.5
Przyczepy i naczepy, ktore Ęcznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowĘ od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego

ób. 3I- 38. 39.

D.6 Autobusy z liczbą mieisc do siedzenia mniejszą niż 30 3)
4U. ł'l. 42. 43-

D.7 AutobqĘy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyżsą
niż 30 Jl

44. 45. 46. 47.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitei równej lub wyższej niż12ton

Liczba osi

Liczba pojazdów
niepozostających

we wspołwłasności

Liczba pojazdów
pozostających

we współwłasności 1)

Łiczba pojazdów
pozostających

we wspólwłasności 2)
Kwota podatku

zł' gr

D.8 Dwie osie
48. 49. 50. 51.

D.9 Trzy osie
52. 53. 54. 55.

D.10 cztery osie i więcej
o0. oY.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepąlub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdóW równej lub wyższej niż12ton

Liczua osi

Liczba pojazdów
niepozostających

wć Wslruwrdsllqtor

Liczba pojazdów
pozostających ''we wspo{własnoŚci |,

Liczba pojazdów
pozo:tającyc! 

^'we wspÓlwłasnoŚc| l, Kwota podatku

D.11 Dwie osie
60. 6l- 62. 63.

D.12 Trzy osie i więcej
64. 65. 66. 67"
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1) Kolumnę c na stronie 2. i 3. deklaracji wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie Ęestracyjnym pojazdu'

2) Kolumnę d na stronie 2. i 3. deklaracji wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

3) lrrJłączając siedzenie kie'.owc):.
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Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowiĘ równą lub wyższą
niż12ton, z wyjątkiem zltiązanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba pojazdów
niepozostających

We współwłasności

Liczba pojazdów
pozostających

we współwłasności ')

I li".ra pojazdów

| 
-"trry"xffi.,, Kwota podatku

zł, g.

D.'!-? Jedna oś
68. 69. 70. 71-

8.14 Dwie osie
72. 73. 74, 75.

D.15 Trzy osie i więcej
76. 7E. 79.

E. KWOTA PODATKU
Razem kwota podatku

Suma kwot z kol. e W cześci D'

Kwota l raty podatku do zapłaty *}

raty podatku do

Kwoia ii raty poeiai-xu tio zapłaiy'i

Należy wpisaó kwotę raty podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych.

80.
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F. N FoRMACJA o zAŁĄczNI KAGH
83. Liczba składanych załączników DT-1/A

tr, CSWADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY PODA
mi znane orzeoisv Kodeksu o z z

85.

(dzień-miesiąc_rok) / osoby reprezentującej podatnika (niepotzebne skreślió)

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

pr.ilmującogo 90. Potipis

-lPouczenie

W przypadku niewpłacenia W terminach określonych W ań.11 ustawy kwoty podatku Gaty podatku) od środkÓw transpońowych obliczonego
w poz.81 i 82 lub wpłacenia jej W niepełnej Wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do Wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekuc_vjnym W administracji {.Dz.U' z 2005 r. Nr 229' poz.1954, z późn. zmĄ.
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objaśnienia do deklaracji DT-{ 
''Deklaracja 

na podatek od środków transpońowych''
W poz.1 deklaracji DT-1 numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności
gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. ldentyfikator podatkowy NlP wpisują pozostali
puudil xuy.

Podatnikami podatku od środków transpońowych są osoby fizyczne, osoby prawne będące właścicielami środków transpońowych.
Jakwłaścicie|i traktuje sĘ również jednostkj organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transpońowy jest
zarejestrowany, oraz posiadaczy środków tIansBortou/ych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospołitej Polskiej jako powierzone przez
zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
Jeżeli środek transpońowy stanowi współWłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na
wszystkich wsptilwłascicie iach.

czĘŚÓ A. Miejsce składania deklaracji
Należy wpisać naAł,!ę oraz adres siedziby organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od środków transpońowych, którym jest wójt
(burmistz, prezydent miasta) gminy, na terenie któĘ znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. W pzypadku
przedsiębiorstwa ł\rielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodząwydzielone jednostki organizacyjne - organem właściwym jest
wójt (burmistz, prezydent miasta) gminy, na terenie której znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transpońowe podlegające
ÓnÓ.l2lknw2nilt -|eżeli śrnrlck lransorlowv d:nnwi wgólwłasność' oroanem wła'ściwm ipcl oroan nn.{etkowv o.lnrwiprlni rlla nęohv lr lh
jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pieMsza w dowodzie Ęestracyjnym pojazdu.

czĘŚĆ B. Dane podatnika
Należy wpisać dane identyfikacyjne podatnika zgodnie z Mułami poszczególnych rubryk.

czĘŚc G. obowiązek składania deklaracji
Podatnicy są obowiązani corocznie składać deklarację na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy
powstał po tym dniu - w terminie 'l4 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Dodatkowymi
okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana
miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika' korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji' jak również pzedłużenie okresu czasowego
wycofania pojazdu z ruchu.
obowiązek podatkowy w podatku od środków hanspońowych, w pzypadku nabycia nowego środka transpońowego (Wcześniej
nierejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) - powstaje od pienłszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
środek transpońowy został zaĘestrowany, natomiast w przypadku nabycia środka transpońowego zarejestrowanego już wcześniej _ od
pienłszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transpońowy został nabyty lub ponownie dopuszczony do ruchu, po
upfywie okresu' na jaki została wydana decyzja organu Ąestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. obowiązek podatkowy
Wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transpońowy został wyĘestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego
o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
W pzypadku zmiany właściciela środka transpońowego zarejestrowanego obowiązek podatkowy ciąży na popzednim wtaścicielu do końca
miesiąca, w którym nastą)iło pŻeniesienie własności.
Kwadrat nr 5 w poz' 18 należy zaznaczyć w przypadku składania deklaracji korygującej' zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29sierpnia
'1997 r. - ordynacja podatkowa (Dz- U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póżn. zm-), np. w złożonej wcześnłej deklaracji wykazano zobowiązanie
podatkowe w nieprawidłowej wysokości'

czĘśÓ D. Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania
Dane dotyczące parametrów technicznych, tj' dopuszczalna masa całkowita, masa własna, mogą wynikać, m. in. z następujących
dokumentów: dowodu Ęestraryjnego pojazdu, kańy pojazdu, wyciągu ze świadectwa homologaqi, świadectwa zgodności, odpisu decyzji
zwalniającej ze świadectwa homologacji lub zaśu/iadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu przeprowadzonym przez
Unrewnioneoo dieono'cfe zefnjdnioneoo W Unow2żnionpj Śtecij konlrÓli nliAzdów

Liczba pojazdów, jaką należy wpisać w tej części' obejmuje Wyłącznie te pojazdy' od których podatnik jest zobowiązany zapłacić podatek od
środków transpońowych - w części D nie nałeży wykazywać pojazdów zwolnionych z tego podatku na podstawie ustawy lub w drodze uchwały
Iady gminy. W poszczególnych polach należy wykazać odrębnie licabę środków transpońowych danego rodzaju zgodnie z b^ułem danego
wiersza, a nie liczbę zespołów pojazdów czy też liczbę wszystkich środków transpońowych wchodzących w skład zespołu pojazdów-

W D.4 należy wykazać liczbę ciągników siodłowych i balastowych. Nie należy wykazywaćwszystkłch środków transpońowych wchodzących
w skłaci zespołu pojazciów. Poz. s2-:l5 naieży wypełnic w przypariku' gcjy skłaciający ciekiarację jest właścicieiem (Współwłaściclelem) taklch
ciągników siodłowych lub balastowych, które technicznie są przystosowane do ciągnięcia przyczepy lub naczepy.

W D.5 wykazywana liczba środków transpońowycłl dotyczy jedynie przyczep i naczep. Nie należy wykazryać liczby zespołów pojazdów.

W D'8 - D.10 wykazywana liczba osi dotyczywyłącznie samochodu ciężarowego' Nie należywykazywać licuby osi zespołu pojazdów'

WD.{' iD=12wĄ<aruan4lirYbearc!rJofurYYW\caaznleĄzorxke=cio{'lłowełlo!!ńbalaęlawgrn Niemle'jwwkazwańlir^:hvosizaęmhlnoiazrlów

W D.13 - D.{5 wykazywana liczba osi dotyczy wyłącznie naczepy lub przyczepy. Nie należy Wykazywać łiczby osi zespołu pojazdóW.

Na stronie 2. i 3. w kolumnie e zatytułowanej ',Kwota podatku" należy podać kwotę podatku (bez zaokrąglania) dla u'szystkich pojazdów
danego rodzaju.

czĘŚÓ E. Kwota podatku
W Doz. 80 należy podać kwotę podatku za dan1 rok podatkowy obliczonego przez zsumowanie kwot z poz. 23, 27 . 31 ' 35, 39, 43, 47 , 51, 55'
59' 63' 67' 71'75i 79- Podatek płatny jestw dwóch ratach propoĘonalnie do czasu truania obowiązku podatkowego. Jeżeli obowiązek
podatkowy powstał od dnia 1 września, podatek płatny jest jednorazowo (wówczas należy wpisać zaokrągloną kwotę podatku w poz. 8'| -
poz. 82 nie wypełnia się)' Zgodn|e z przepisami ustawy _ ordynacja podatkowa pod pojęciem podatku rozumie się również raty podatkóW'
jeżeli pŻepisy prawa podatkowego prŻewidująpłatność podatku w ratach. Kwoty rat podatku lub podatku w poz. 81 i 82 należy zaokrąglić do
pełnych złotych. Zaokrąglanie następuje zgodnie z pŻepisami ustawy - ordynacja podatkowa w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące
mniej niż 50 groszy pomła się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
la'ali ćlaAalł łrĄńcń^ń^wv cłąnnwi rrlcnń.lłr/ccnnćń kl'Av za wcnń.Lr/c6ninioli ma nhnuliau * z}n)wA AaUlątąria nałnmiacł t lić'^?^ni^ hu^fi'

Y' 'rq'vrirrqe(
podatku przez któregokolwiek ze Współwłaścicieli zwalnia pozostałych.

czĘŚć F- lnformacja o załącznikach
ladan ząlaaznik zlwiarl Ąqna t]ntvrzaną łrprh śrnrlkńw łrańśMńnw^h W nzvneł{krl wiakczoi linzhw nniqurlńw nąląźw z|n}wi nrlnawiorłnia

więcej załączników.
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