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PoLA JASNE WYPEŁNlA PoDATNlK. PoLA clEMNE WYPEŁNlA oRGAN PoDATKoWY WYPEŁNlc NA MASZYNlE' KoMPUTERoWo LUB RĘcZNlE, DUZYMl, DRUKoWANYMl
LITERAMI. CZARNYM LUB NIEBIESKIM
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(niepotzebne skreślić)
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Formularz DT_1/A może
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3. Data pierwszej rejestracji na terytorium RP (dzień - miesiąc

_

Do.

f]6.
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6. Marka, typ, model pojazdu

8. Data nabycia (dżeń - miesiąg_ rok)

11.

oor".uo" Eu. n"o"o"

rok)

5. Numer ldenqfikacyjny VIN / nadwozia, podwozia lub ramy 1)
7. Rok produkcji
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17. Rodzaj zawieszenia (zaznaczyć właściwykwadrat):
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B

pneumatyczny' D

2. rÓwnoważne z
wypełnic w przypadku zaznaczenia w poz. 'l7 kwadratu nr 2)

3. inny system zawieszenia

19. Liczba miejsc do siedzenia (dotyczy autobusów)
20. Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne (zaznaęyć właśgwel$adraty). W przypadku zaznaczenia kwadratu nf '| naleŻy zaznaczyć jeden
z kwadratów wskazanych stŻałkąokreślający poziom emisji spalin:

El.Euro(UE/EKGOM
[ 2. instalacja gazowa
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22, Rwota podatku zapłaconego (należy wypełnió w przypadku wygaŚnięcia obowiązku podatkowego,
zmiany mieisca zamieszkania lub siedziby podatnika albo w przypadku składania korekly deklaracii)

1)
2)

Niepotrzebneskreślić.
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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Dane podatnika
Należy wypełnić jak częśćB.1. w deklaracji DT_1.
czĘścB. Dane dotyczące środków transpońowych
CzęśćB.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 świadectwahomologacji, 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'
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