
numer PEsEL (niepotzebne skreślić) podatnika

DT.1/A

PoLA JASNE WYPEŁNlA PoDATNlK. PoLA clEMNE WYPEŁNlA oRGAN PoDATKoWY
Załączntknr 2

WYPEŁNlc NA MASZYNlE' KoMPUTERoWo LUB RĘcZNlE, DUZYMl, DRUKoWANYMl
LITERAMI. CZARNYM LUB NIEBIESKIM

zAŁĄcZNlK Do DEKLARAGJI DT_1

1) Niepotrzebneskreślić.

2) Włączając siedzenie kierowcy.
objaśnienia do zaĘcznika DT-1lA do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transpońowych

W poz'1 zalącznika DT-1/A numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności
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czĘŚcA' Dane podatnika
Należy wypełnić jak część B.1. w deklaracji DT_1.

czĘśc B. Dane dotyczące środków transpońowych
Część B.1 .' B.2.' B.3. należy Wypełnić osobno dla każdego z pojazdóW na podstawie danych zawartych w dowodzie Ęestracyjnym oraz innych
dokumentach' np.: karcie pojazdu, wyciągu ze świadectwa homologacji, świadectwie zgodności' odpisie decyzji zwalniającej ze śWiadectwa
homologacji, umowie sprzedaży. zaśWiadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojaŻdu przeprowadzonym przez uprawnionego
diagnostę zatrudnionego W upoważnionej stacji kontroli pojazdóW.

w poz.z'| W przypadku składania deklaracji w terminie do dnia 't5 lutego roku podatkowego należy wykazać kwoty podatku należnego za dany rok
podatkowy, natomiast W pozostałych przypadkach należy podaó kwoty podatku należnego na dzień składania deklaracji albo korekty deklaracji'

DT-1/A*I I 1"

Formularz DT_1/A może do deklaracii DT-l.

5. Podatnik (zaznaczyć właściwy kwadrat)
l-l-

LJ 1. osoba fizyczna U 2. osoba prawna lJ 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

B. DANE DoTYczĄcE śRoDKoW TRANSPoRToWYGH

B.'t. DANE sZCzEGoŁoWE DoTYCZĄCE sRoDKA TRANSPoRToWEGo
'l. Dane dotvczace własności albo wspÓłwłasności (zaznaczvć właściwv kwadrat):

E,''*sood Dz.wsŃłwłaśoclelWpisanyjakopierwszywdowodŻefejeśracyjnymDs.wsŃłu/'asociel niewpisanyjakopierwszyWdowodzie

Et. samoctlóa cieżarow E' E. Do. oor".uo" Eu. n"o"o" f]6. autobus
3. Data pierwszej rejestracji na terytorium RP (dzień - miesiąc _ rok)

5. Numer ldenqfikacyjny VIN / nadwozia, podwozia lub ramy 1) 6. Marka, typ, model pojazdu

7. Rok produkcji 8. Data nabycia (dżeń - miesiąg_ rok) 9. Data zbycia (dżen _ mieś{ - rok)

11. o# p'oiwtąodop(|saf& d'rucnu (e'oi_ ni:śap-rdo 12. fuwyĘes.tsowania (dzien - rniesiqp- rok)

17. Rodzaj zawieszenia (zaznaczyć właściwy kwadrat):

B 1. pn"u'"ty"'n" B 2. rÓwnoważne z pneumatyczny' D 3. inny system zawieszenia
wypełnic w przypadku zaznaczenia w poz. 'l7 kwadratu nr 2)

19. Liczba miejsc do siedzenia (dotyczy autobusów)

20. Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne (zaznaęyć właśgwe l$adraty). W przypadku zaznaczenia kwadratu nf '| naleŻy zaznaczyć jeden
z kwadratów wskazanych stŻałką określający poziom emisji spalin:

El.Euro(UE/EKGOM + [euroo BEurot/l Ieurozlll BEoro3/ilt BEuro4/tv IEurosA/
[ 2. instalacja gazowa E s. inn"

22, Rwota podatku zapłaconego (należy wypełnió w przypadku wygaŚnięcia obowiązku podatkowego,
zmiany mieisca zamieszkania lub siedziby podatnika albo w przypadku składania korekly deklaracii)



PoLA JASNE WYPEŁNlA PooATNlK' PoLA clEMNE WYPEŁNlA oRGAN PoDATKoWY
CZARNYM LUB NIEBIESKIM

NA MAszYNlE' KoMPUTERoWo LUB RĘczNlE

B.2. DANE SZcZEGoŁoWE DoTYcZĄcE ŚRoDKA TRANSPoRToWEGo
1' Dane dotyczące własności albo współwłasności (zaznaczyć

E ,. *ł"s"i"i"l Dz. wspołłłaścici w doł/odzie reies1r""yiny' Ee. WspÓłwłaściciel niewpisanv iako pieMszy w dowodzie

E 'l. samochód cięzarowv E' E3' ciągnik balasłowy Eł. or'u"r"o" f]u' n"o"o" B6. autobus
Data pierwszej rejestracji na terytorium RP (dzień - miesiąc - rok) 4. Numer rejestracyjny

5. Numer ldentlrfikacyjny VlN, nadwozia, podwozia lub ramy l) 6, Marka, typ, model pojazdu

10. Dataxo'^.cgowycfuńzrucńu (&iai- rri€ąp- rok)

14. Masa własm ciągnil€ siodlo/vego
(w tonach)

lJt!

17. Rodzaj zawieszenia (zaznaczyć właściwy kwadrat):

E ''. ti 2. ró*no'ażne z pneumatyczny' E 3. innv svs1em zawieszenia
w przypadku zaznaczenia w poz. 17 kwadratu nr 2)

19. Liczba miejsc do sledzenia (dotyczy autobusów)

20. Wpl-vw pojazdu silnikowego na środowisko naturalne (zaznacz,!ćwłaściwe kwadraly)- w prz\lpadkuzunaeenia kwadralu nr 1 należ\! zaznaę\lćieden
z kwadfatów wskazanych śŻałką określający poziom emisji spalin:

E1'Eurc(UE/EKGoN4 B euroo f] Eurot/t E Eurozlll I Euros/ltt D Euro4/lv E Eurosry

[ 2. instalacja gazowa E g. inn"

22' Kwota podatku zapłaconego (naleŹy Wypełnió w przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego,
zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika albo W przypadku składania korekty deklaracji)

B.3. DANE szCzEGÓŁoWE DoTYcZĄcE ŚRoDKA TRANSPoRToWEGo
1. Dane dotvczące własności albo współwłasności (zaznaczyćwlaŚciwy kwadrat):

D o -,o"^,^'o, D' *^*"-.^dAl wńic.^V i5ł^ ńiAĄ*?v w d^!d,ió.ai^a',^^,i^vń D. -^**"^idAl niAu,dc^^V iaL^ ńi

El. samocrlóo ciężarowY E' Ua Eo. o.'ro"o" Du. n"o"o" Bo. autoous
pierwszej rejestracji na terytorium RP (dzień - miesiąc _ rok)

5. Numer ldenorfikacyjny VIN / nadwozia, podwozia lub ramy 1)

8. Data nabycia (dzien - ntiesi{- rok) 9' Data zbycia (dzień - miesiąc - rok)

10. Data.*ołegowpńnbzrucńu(dzbi- nie*ąq-'do 12. Data wy€jest'oilanh (dzień - mŁ?siąq_ rok)

Dopuszczalna m6a calkowita
{w ionach)

{7. Rodzaj zawieszenia (zaznaczYć whściwy kwadrat):

B' E 2' ró*now"żne z Dneumatvcznv' E 3' innv svstem zawieszenia
rodzaju zawieszenia (naleŹy wypełnic w

20. Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne (zaana:zyćwłaśCiwe kwadraty). W plzypadku zaznaczenia kwadfatu nr 1 nal€zy zaznaczYć
z kwadratóW wskazanych slę ałką określający poziom emisji spalin:

B 1. Eurc(UE/EKGON4

[ 2. instalacja gazowa

+ Beuroo
E s. inn"

E Euro lrl I Euro 2/ll E Euro 3/lll D Euro ł/lV D Euro s|/

Kwota podatku zapłaconego (należy wypelnić w plzypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego,
zmiany m|ejsca zamieszkania lub siedŹby podatn|ka albo w przypadku składania korekty deklaracji)
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