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W przypaclku niewplacenia w obowiązującym terminie kwoly podatku (mty podatku) od środków transpońowych ż poz, 81 i 82 lub Wplacenia jej
wniepelnej wysokości, niniejsża deklaracja stanowi podstawę do wystawienia MUfu wykonawczego, zgodnie ż przepisami ustawy z dnia
,l966
17 czeruća

l, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dż. U, z 20ta l. poz.1314, z póżn. zn'.\,

Ża podanie niepmwdy lub zatajenie praMy

ipżez

to narażenie podatku na usżczuplenie groziodpowiedzialność prżewidżiana w Kodeksie kalnym

DT-,l,.,

l

3^

PoLA JASNE W"iPEŁNA PoDATN|K PoLAclEMNE WyP€ŁNlA oRoAN PoDATKoWY. WYPEŁN|Ć M lrtAsżYN E, KoMPUTERowo LUB RĘcżNlE,
CZARNYM LUB N|EBEsKlM KoLoRElV, PRZEDWYPEŁNIEN|EM MLEŻY ?_APożNAc slEz oBJAśMEN AMl

DźYM, DRUKoWA|I/Mj

L|TEFIAM

objaśnienia do deklaracji DT-l ,,Deklaracja na podatek od środków transpońowych''
W poz-1 deklaracji DT'| numel PESEL vpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objęrmi lejeslrem PESEL nieplowadzący dzialalności
gospodalczej lub niebędący zarejestrcWanymi podatnikami podatku od towaróW i usfug, ldentylikator podatkowy NlP wpisują pożostali
Podatnikami podatłU od środków tran§pońowych są osoby
osoby pra,.me będące lvlaścicielami środków transportowych,
się również jednostki organizacyjne nieposiadające
'izyczne,
osobo\łOści prawnej, na które śfodek trcnsportowy jesr
zalejestrowany, ofaz posiadaczy ślodkóW tmnspodowych zaGjestrowanych na ier}.torium Rżeczypospolitei Polskiej jako powierzone przez
żagfaniczną osobę fizyczną IUb prawną podmaotowi polskiemu,
Jeżeliśrodek tanspońowy slanowi Wspóhłtasność dw'ch lub Więcei osób fiżycznych lub pravwtych, obowiążek podatkosy ciąży solidamie na
Jak Miaścicieli traHuje

!'/szystkich \^,lspólńłaścicielach-

czĘŚc A. Miejsce składania deklańcji

Naleł vwisać nazwę oraz adfes siedżby organu podatkowego wtaściwego W spraw?ch podatku Dd śmdków transportowych, którym jest
wójt (burmlstrż, prezydent miasta) gminy, na terenie któlej znajduje się miej§ce zam]e§żkania lub siedziba podatnika, W prżypadk!
pźedsiębiorstwa \łielożaktadoYvego lub podmiotu, w hórego skład wDhodzą wydzielone jedno§tki olganizacyjne _ organem Młaściwymjest
Wóil (bulmistlz, prezydent miasla) gminy, na telenie której znajduje się zakład lub jednoslka posiadająca środki tGnspońow€ podlegające
opodalkowaniu. Jeżeli ślodek transpońow stanowi v6pólv/łasność,organem tlfdścivrym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub
jednoslki ofganizacyjnej, która została wpisana jako pienEza w dowodzie rejeslracyjnyn pojazdu,

czĘŚÓ B. Dane podatnika
Naleł Wpisać dane

identylikacyjne podatiika zgodnie z tytula mi poszczególnych

rubryk.

czĘŚĆ c. obowiążek składania deklaracii

Podatnicy są obowiązani cofocznie sktadać deklarację na dany rok podatkoYvy w terminie do dnia 15 lutego, a ieżeli obowiązek podatkowy
po tym dniu - w terminie 'I4 dni od dnia żaistnienia okoliczności użasadniających powstanie lego obowązku, Dodalkowymi
okolicznościami powodująrymi konieczność złożenia deklalacjisą: wygaśnięcie obowiązku podatkoM€go wllakcie rokU podatkoW€go, zmiana
miejsca zamieszkania albo siedżby podalnika, kolekta nieprawidłowo wpehionej deklalacji, jak róvlnież przedłużenie okresu czasov/ego
potl.,§tał

wycofania pojazdu z ruchu,

w podatku od środków transpońowych, w prżypadku nabycia nou€go środka lranspońow€go (wcześniej
ejestroMnego na ieryto.ium Rżeczypospolitej Polskiej) - pol.ł6taie od pier\^§zego dnia miesiąca następuiącego po miesiącu, \ł którym
ślodektEnspońowy żostał zarejestrowany, natomiast W przypadku nabycia śrcdka tlanspoftow€go zarejestto!€nego już v\,§żeśniej _ od
pieft§zego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transporto!ły został nabyty lub ponowlie dopuszczony do ruchu, po
upływie oklesu, na jaki zostah wydana decyzja organu lejeslrującego o czaso\łym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. obowiązek podatkowy
wgasa z końcem miesiąca, wklórym śrcdekllanspodowy żostałwyrejestrovt"ny lub trydana zostatd decyzja organu rejest u'ącego
o czasowym ttycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na klóry pojazd potlieżono,
W pzypadku zmiany Vłaścicielaśrodka tmnspoltowego zalejestfowanego obowiązek p.datkowy ciął na poprżednim Vlaścicielu do końca
miesiąca, w którym nasląpiło pzeniesienie wła§ności.
Kwadrat nr 5 w poz. 1a należy zażnaczyć w przypadku składania deklaracji korygującej, zgodnie ż plżepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. ofdynacja podatkowa (Dz, U. z 2018 l. poz, 800, z późn, żm_), np, w złoźonejWcześniei deklaracji wykazano zobowiążanie
obowiązek podatkowy
nief

podatkowe w n iepfaWidło{€j wy§okości,

czĘŚÓ D. Dane dołyczące pżedmiotów opodatkowania

Dane dotyczące palametów technicznych, tj, dopusżczalna masa całkowita, masa vdasna, mogą Wynikaó, m. in, ż następujących
dokumentóW dowodu rejest acyinego pojazdu, karty pojazdu, wyciągu ze śWiadeclwa homologacji, świadectw"a zgodności, odpisu decyzji
zwalniającej ze śWiadectv,/a homologacji lub zaświadcżenia o przepro\.€dzonym badaniu technicznym pojazdu przeprowadzonym przez
uprawnionego diagnostę zatrudnionego Wupo\łaźnionei stacjikontroli pojazdów

Liczba pojazdóq jaką naleł Wpisać Wlej cżęści,obejmuje WyĘcznie te pojażdy, od któlych podatnik jest żobowążany żaplacić podatek od
środkóW tran§portowych
w cżęściD nie naleł wykazywać pojazdów żwolnionych z iego podatku na podstawie Ustawy lub Wdrodże
uchwaly radY gminy, W poszczególnych polach należ} Wykazać odlębnie liczbę środków transpońowych danego lodzaju zgodnie z Ą^ulem
danego w€r§za, a nie liczbę zespolów pojazdóW czy też liczbę tvszystkich środków tfanspo ńowych Y ;hodzących w§kład zespofu poiazdów

-

W D,4 naleł wykazać liczbę ciągnikóW §iodło\łych a balastowych, Nie należy wykazywać ,ł§zy§tkich środków tlansporrowych wchodzących
W skład zespofu poiażdów,

Poż. 32-35 naleźy Wpe|nić wprzypadku, gdy składający deklalacje iest V aścicielem (!$pólttaśćicielem) takich
do ciągnięcia plzyczepy lub naczepy.

W D.5 wykazywana liczba

śfod kóW tfanspońotlych

caągnikóW saodłowych lub balastowych, które technicznie są plzystosowEn€

dorczyjedynie pżyczep inaczep, Nie na]eł wykazywać liczby zespołów pojazdów.

W D,8 - D,10

wykazy\,/ana liczba osi dotyczy wylącznie samochodu ciężarowego, Nie

W D.11 i D.12

wykazywana

rcóa osidotycł vt!Ęczlie

ciągr ka siodlou,ego lub balaslov€go.

W D.'13 - D.15 wykałWana liczba osi dotyczy wyłącznie naczepy
Na stronie 2. i

3w

kolumnie e zalytulowanej

,KMla

podatku"

naleł WykazywEó
Nie

liczby osi żespofu po]'azdów

naleł Wykałltać licóy

o6izespofu pojazdow

lub prżycżepy, Nie należy vvykażywać liczby osi zespofu pojazdóW.

naleł podać

kwotę podalku (bez zaokląglania) dla

wsłslkich pojazdów

czĘŚĆ E. Kwota podatku
naleł podać

kwotę podatku za dany rok podatkowy obliczonego przez zsumowanie k\i/ot z poz.23,27,31,35,39,43,47,5'1.55,
W dwóch ratach proporcjonalnie do czasu Ewania obowiązku podatkowego, Jeżeli obowiąż€k
podatkowy pow§lał od dnia 1 września, podatek Ńtny jest jednorazowo (wówDzas naleł wpisać zaokrągloną kwolę podatku w poz, 81 _
poz, 82 nie wypehaa się), Zgodnie z pzepisami Usta$ry ofdynacja podatko\,la pod pojęciem podalku rożumie się róYvnież raty podatków,
jeżeli pzepisy pra'ła podatkow€go przewidujE płatnośópodatku W latach. K\łoty rat podatku lub podatku w poż, 81 i 82 należy zaokrąglić do
pelnych złotych, zaokrąglanie następuje zgodni€ z pnepisami ustawy - ordynacja poclatkowa w ten sposób, że końcóWki kwot wynosżące
mniej niż 50 groszy pomia się, a końcóWki Wynoszące 50 i Więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych,
Jeżeli środektranspodowy stano\łi ll,spótńłasnośćkażdy ze lt6pólMłaścicieli ma obowiązek złołćdeklarację, nalomiast uiszczenie kwoty
podatku przez któregokolwiek ze \łspóh^łaścicieliz\łalnia pożostałych.

W poz, 80

59,63,67,71,75 j79, Podatek płatny jest

czĘŚĆ F. lnformacia o załącznikach
Jeden zaĘcznik zawiera dane dotyczące tźech śrcdkóW transportowych, W pEypadku większej liczby pojazdów
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naleł zlołć odpowiednio

