Dziennik Ustaw Nr 293

— 17137 —

Poz. 1731
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 grudnia 2011 r. (poz. 1731)

Załącznik nr 1
POLA JASNE WYPE NIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPE NIA ORGAN PODATKOWY. WYPE NI! NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R"CZNIE, DU#YMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPE NIENIEM NALE#Y ZAPOZNA! SI" Z OBJA$NIENIAMI.

2. Nr dokumentu

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skre%li&) podatnika

3. Status

!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!#

DT-1

DEKLARACJA NA PODATEK OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH
na

4. Rok
!!!!"!!!!"!!!!"!!!!#

Podstawa prawna:

Art.9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op'atach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, z pó)n. zm.), zwanej dalej „ustaw(”.

Sk'adaj(cy:

Podatnicy podatku od %rodków transportowych.

Termin sk'adania:

Do dnia 15 lutego ka*dego roku podatkowego, jak równie* w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno%ci maj(cych wp'yw
na powstanie b(d) wyga%ni+cie obowi(zku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.

Miejsce sk'adania:

Siedziba organu podatkowego w'a%ciwego wed'ug miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika.

A. MIEJSCE SK!ADANIA DEKLARACJI
5. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

B. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika nieb+d(cego osob( fizyczn(

** - dotyczy podatnika b+d(cego osob( fizyczn(

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Podatnik (zaznaczy& w'a%ciwy kwadrat):
1. osoba fizyczna
2. osoba prawna
7. Nazwa pe"na * / Nazwisko, pierwsze imi#, data urodzenia **

3. jednostka organizacyjna nieposiadaj(ca osobowo%ci prawnej

!!!!"!!!!#- !!!!"!!!!#- !!!!"!!!!"!!!!"!!!!#

(dzie, - miesi(c - rok)

B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
8. Kraj
11. Gmina

9. Województwo

10. Powiat

12. Ulica

15. Miejscowo$%

13. Nr domu
16. Kod pocztowy

14. Nr lokalu

17. Poczta

C. OBOWI&ZEK SK!ADANIA DEKLARACJI
18. Przyczyny z"o'enia deklaracji (zaznaczy& w'a%ciwy kwadrat):
1. deklaracja sk'adana w terminie do dnia 15 lutego roku podatkowego

2. powstanie obowi(zku podatkowego w trakcie roku podatkowego

3. wyga%ni+cie obowi(zku podatkowego

4. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

5. korekta deklaracji

6. przed'u*enie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

19. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego, w którym poprzednio sk"adano deklaracj# na podatek od $rodków transportowych
(nale*y wype'ni& w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 4 w poz.18)
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D. DANE DOTYCZ&CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyj(tkiem %rodków transportowych zwolnionych z podatku)
W przypadku zaznaczenia w poz.18 kwadratu nr 2, 3, 5 lub 6 podatnik wype'nia deklaracj+ i za'(cznik tylko w zakresie pojazdów, co do
których obowi(zek podatkowy powsta', wygas' lub z'o*ona wcze%niej deklaracja zosta'a wype'niona nieprawid'owo.

Rodzaje $rodków transportowych

Liczba pojazdów
niepozostaj(cych
we wspó"w"asno$ci

Liczba pojazdów
pozostaj(cych
we wspó"w"asno$ci 1)

Liczba pojazdów
pozostaj(cych
we wspó"w"asno$ci 2)

Kwota podatku

a

b

c

d

e

z',

Samochody ci#'arowe o dopuszczalnej masie
ca"kowitej powy'ej 3,5 tony do 5,5 tony w"(cznie

D.1

20.

21.

22.

gr

23.

,

D.2

Samochody ci#'arowe o dopuszczalnej masie
ca"kowitej powy'ej 5,5 tony do 9 ton w"(cznie

D.3

Samochody ci#'arowe o dopuszczalnej masie
ca"kowitej powy'ej 9 ton i poni'ej 12 ton

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

,

,

Ci(gniki siod"owe i balastowe przystosowane do
u'ywania "(cznie z naczep( lub przyczep(
o dopuszczalnej masie ca"kowitej zespo"u pojazdów
od 3,5 tony i poni'ej 12 ton

D.4

,

Przyczepy i naczepy, które "(cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj( dopuszczaln( mas# ca"kowit( od
7 ton i poni'ej 12 ton, z wyj(tkiem zwi(zanych wy"(cznie
z dzia"alno$ci( rolnicz( prowadzon( przez podatnika
podatku rolnego

D.5

D.6

Autobusy z liczb( miejsc do siedzenia mniejsz( ni' 30 3)

D.7

Autobusy z liczb( miejsc do siedzenia równ( i wy'sz(
ni' 30 3)

,

,

,

Samochody ci#'arowe o dopuszczalnej masie ca"kowitej równej lub wy'szej ni' 12 ton
Liczba pojazdów
niepozostaj(cych
we wspó"w"asno$ci

Liczba osi

Liczba pojazdów
pozostaj(cych
we wspó"w"asno$ci 1)

Liczba pojazdów
pozostaj(cych
we wspó"w"asno$ci 2)

Kwota podatku

d

e

z',
a

D.8

Dwie osie

D.9

Trzy osie

D.10

Cztery osie i wi#cej

48.

b

49.

c

50.

gr

51.
,

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

,

,

Ci(gniki siod"owe i balastowe przystosowane do u'ywania "(cznie z naczep( lub przyczep(
o dopuszczalnej masie ca"kowitej zespo"u pojazdów równej lub wy'szej ni' 12 ton
Liczba osi

Liczba pojazdów
niepozostaj(cych
we wspó"w"asno$ci

Liczba pojazdów
pozostaj(cych
we wspó"w"asno$ci 1)

Liczba pojazdów
pozostaj(cych
we wspó"w"asno$ci 2)

Kwota podatku

a

b

c

d

e

z',

D.11

Dwie osie

D.12

Trzy osie i wi#cej

60.

61.

62.

63.
,

64.

65.

66.

67.
,

1) Kolumn+ c na stronie 2. i 3. deklaracji wype'nia wspó'w'a%ciciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
2) Kolumn+ d na stronie 2. i 3. deklaracji wype'nia wspó'w'a%ciciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
3) W'(czaj(c siedzenie kierowcy.
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Przyczepy i naczepy, które "(cznie z pojazdem silnikowym posiadaj( dopuszczaln( mas# ca"kowit( równ( lub wy'sz(
ni' 12 ton, z wyj(tkiem zwi(zanych wy"(cznie z dzia"alno$ci( rolnicz( prowadzon( przez podatnika podatku rolnego
Liczba pojazdów
niepozostaj(cych
we wspó"w"asno$ci

Liczba osi

Liczba pojazdów
pozostaj(cych
we wspó"w"asno$ci 1)

Liczba pojazdów
pozostaj(cych
we wspó"w"asno$ci 2)

Kwota podatku
z',

a

Jedna o$

D.13

b

c

69.

70.

d

gr

e

71.
,

Dwie osie

D.14
D.15

68.
72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

,

Trzy osie i wi#cej

,

E. KWOTA PODATKU
Razem kwota podatku

80.

Suma kwot z kol. e w cz+%ci D.
Kwota I raty podatku do zap"aty *)

81.

Nale*y wpisa& kwot+ raty podatku po zaokr(gleniu do pe'nych z'otych.
Kwota II raty podatku do zap"aty *)

82.

z',

gr

z'

Nale*y wpisa& kwot+ raty podatku po zaokr(gleniu do pe'nych z'otych.

z'

F. INFORMACJA O ZA!&CZNIKACH
83. Liczba sk"adanych za"(czników DT-1/A
!!!!"!!!!"!!!!"!!!!#

G. O WIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJ&CEJ PODATNIKA (niepotrzebne skre%li&)
O%wiadczam, *e s( mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialno%ci za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto%ci(.
84. Imi#

85. Nazwisko

86. Data wype"nienia (dzie, - miesi(c - rok)

87. Podpis (piecz(tka) podatnika / osoby reprezentuj(cej podatnika (niepotrzebne skre%li&)

!!!!"!!!!#- !!!!"!!!!#- !!!!"!!!!"!!!!"!!!!#

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
88. Uwagi organu podatkowego

89. Identyfikator przyjmuj(cego formularz

90. Podpis przyjmuj(cego formularz

*)

Pouczenie

W przypadku niewp'acenia w terminach okre%lonych w art.11 ustawy kwoty podatku (raty podatku) od %rodków transportowych obliczonego
w poz.81 i 82 lub wp'acenia jej w niepe'nej wysoko%ci niniejsza deklaracja stanowi podstaw+ do wystawienia tytu'u wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post+powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z pó)n. zm.).

DT-1

(4)

3/4

Dziennik Ustaw Nr 293

— 17140 —

Poz. 1731

Obja$nienia do deklaracji DT-1 „Deklaracja na podatek od $rodków transportowych”
W poz.1 deklaracji DT-1 numer PESEL wpisuj( podatnicy b+d(cy osobami fizycznymi obj+tymi rejestrem PESEL nieprowadz(cy dzia'alno%ci
gospodarczej lub nieb+d(cy zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i us'ug. Identyfikator podatkowy NIP wpisuj( pozostali
podatnicy.
Podatnikami podatku od %rodków transportowych s( osoby fizyczne, osoby prawne b+d(ce w'a%cicielami %rodków transportowych.
Jak w'a%cicieli traktuje si+ równie* jednostki organizacyjne nieposiadaj(ce osobowo%ci prawnej, na które %rodek transportowy jest
zarejestrowany, oraz posiadaczy %rodków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez
zagraniczn( osob+ fizyczn( lub prawn( podmiotowi polskiemu.
Je*eli %rodek transportowy stanowi wspó'w'asno%& dwóch lub wi+cej osób fizycznych lub prawnych, obowi(zek podatkowy ci(*y solidarnie na
wszystkich wspó'w'a%cicielach.

CZ) * A. Miejsce sk"adania deklaracji
Nale*y wpisa& nazw+ oraz adres siedziby organu podatkowego w'a%ciwego w sprawach podatku od %rodków transportowych, którym jest wójt
(burmistrz, prezydent miasta) gminy, na terenie której znajduje si+ miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. W przypadku
przedsi+biorstwa wielozak'adowego lub podmiotu, w którego sk'ad wchodz( wydzielone jednostki organizacyjne – organem w'a%ciwym jest
wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy, na terenie której znajduje si+ zak'ad lub jednostka posiadaj(ca %rodki transportowe podlegaj(ce
opodatkowaniu. Je*eli %rodek transportowy stanowi wspó'w'asno%&, organem w'a%ciwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub
jednostki organizacyjnej, która zosta'a wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

CZ) * B. Dane podatnika
Nale*y wpisa& dane identyfikacyjne podatnika zgodnie z tytu'ami poszczególnych rubryk.

CZ) * C. Obowi(zek sk"adania deklaracji
Podatnicy s( obowi(zani corocznie sk'ada& deklaracj+ na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 lutego, a je*eli obowi(zek podatkowy
powsta' po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczno%ci uzasadniaj(cych powstanie tego obowi(zku. Dodatkowymi
okoliczno%ciami powoduj(cymi konieczno%& z'o*enia deklaracji s(: wyga%ni+cie obowi(zku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana
miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, korekta nieprawid'owo wype'nionej deklaracji, jak równie* przed'u*enie okresu czasowego
wycofania pojazdu z ruchu.
Obowi(zek podatkowy w podatku od %rodków transportowych, w przypadku nabycia nowego %rodka transportowego (wcze%niej
nierejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – powstaje od pierwszego dnia miesi(ca nast+puj(cego po miesi(cu, w którym
%rodek transportowy zosta' zarejestrowany, natomiast w przypadku nabycia %rodka transportowego zarejestrowanego ju* wcze%niej – od
pierwszego dnia miesi(ca nast+puj(cego po miesi(cu, w którym %rodek transportowy zosta' nabyty lub ponownie dopuszczony do ruchu, po
up'ywie okresu, na jaki zosta'a wydana decyzja organu rejestruj(cego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowi(zek podatkowy
wygasa z ko,cem miesi(ca, w którym %rodek transportowy zosta' wyrejestrowany lub wydana zosta'a decyzja organu rejestruj(cego
o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z ko,cem miesi(ca, w którym up'yn(' czas, na który pojazd powierzono.
W przypadku zmiany w'a%ciciela %rodka transportowego zarejestrowanego obowi(zek podatkowy ci(*y na poprzednim w'a%cicielu do ko,ca
miesi(ca, w którym nast(pi'o przeniesienie w'asno%ci.
Kwadrat nr 5 w poz. 18 nale*y zaznaczy& w przypadku sk'adania deklaracji koryguj(cej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pó)n. zm.), np. w z'o*onej wcze%niej deklaracji wykazano zobowi(zanie
podatkowe w nieprawid'owej wysoko%ci.

CZ) * D. Dane dotycz(ce przedmiotów opodatkowania
Dane dotycz(ce parametrów technicznych, tj. dopuszczalna masa ca'kowita, masa w'asna, mog( wynika&, m. in. z nast+puj(cych
dokumentów: dowodu rejestracyjnego pojazdu, karty pojazdu, wyci(gu ze %wiadectwa homologacji, %wiadectwa zgodno%ci, odpisu decyzji
zwalniaj(cej ze %wiadectwa homologacji lub za%wiadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu przeprowadzonym przez
uprawnionego diagnost+ zatrudnionego w upowa*nionej stacji kontroli pojazdów.
Liczba pojazdów, jak( nale*y wpisa& w tej cz+%ci, obejmuje wy'(cznie te pojazdy, od których podatnik jest zobowi(zany zap'aci& podatek od
%rodków transportowych – w cz+%ci D nie nale*y wykazywa& pojazdów zwolnionych z tego podatku na podstawie ustawy lub w drodze uchwa'y
rady gminy. W poszczególnych polach nale*y wykaza& odr+bnie liczb+ %rodków transportowych danego rodzaju zgodnie z tytu'em danego
wiersza, a nie liczb+ zespo'ów pojazdów czy te* liczb+ wszystkich %rodków transportowych wchodz(cych w sk'ad zespo'u pojazdów.

W D.4 nale*y wykaza& liczb+ ci(gników siod'owych i balastowych. Nie nale*y wykazywa& wszystkich %rodków transportowych wchodz(cych
w sk'ad zespo'u pojazdów. Poz. 32–35 nale*y wype'ni& w przypadku, gdy sk'adaj(cy deklaracj+ jest w'a%cicielem (wspó'w'a%cicielem) takich
ci(gników siod'owych lub balastowych, które technicznie s( przystosowane do ci(gni+cia przyczepy lub naczepy.

W D.5 wykazywana liczba %rodków transportowych dotyczy jedynie przyczep i naczep. Nie nale*y wykazywa& liczby zespo'ów pojazdów.
W D.8 – D.10 wykazywana liczba osi dotyczy wy'(cznie samochodu ci+*arowego. Nie nale*y wykazywa& liczby osi zespo'u pojazdów.
W D.11 i D.12 wykazywana liczba osi dotyczy wy'(cznie ci(gnika siod'owego lub balastowego. Nie nale*y wykazywa& liczby osi zespo'u pojazdów.
W D.13 – D.15 wykazywana liczba osi dotyczy wy'(cznie naczepy lub przyczepy. Nie nale*y wykazywa& liczby osi zespo'u pojazdów.
Na stronie 2. i 3. w kolumnie e zatytu'owanej „Kwota podatku” nale*y poda& kwot+ podatku (bez zaokr(glania) dla wszystkich pojazdów
danego rodzaju.

CZ) * E. Kwota podatku
W poz. 80 nale*y poda& kwot+ 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 i 79. Podatek p'atny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowi(zku podatkowego. Je*eli obowi(zek
podatkowy powsta' od dnia 1 wrze%nia, podatek p'atny jest jednorazowo (wówczas nale*y wpisa& zaokr(glon( kwot+ podatku w poz. 81 poz. 82 nie wype'nia si+). Zgodnie z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa pod poj+ciem podatku rozumie si+ równie* raty podatków,
je*eli przepisy prawa podatkowego przewiduj( p'atno%& podatku w ratach. Kwoty rat podatku lub podatku w poz. 81 i 82 nale*y zaokr(gli& do
pe'nych z'otych. Zaokr(glanie nast+puje zgodnie z przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa w ten sposób, *e ko,cówki kwot wynosz(ce
mniej ni* 50 groszy pomija si+, a ko,cówki wynosz(ce 50 i wi+cej groszy podwy*sza si+ do pe'nych z'otych.
Je*eli %rodek transportowy stanowi wspó'w'asno%& ka*dy ze wspó'w'a%cicieli ma obowi(zek z'o*y& deklaracj+, natomiast uiszczenie kwoty
podatku przez któregokolwiek ze wspó'w'a%cicieli zwalnia pozosta'ych.

CZ) * F. Informacja o za"(cznikach
Jeden za'(cznik zawiera dane dotycz(ce trzech %rodków transportowych. W przypadku wi+kszej liczby pojazdów nale*y z'o*y& odpowiednio
wi+cej za'(czników.
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