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1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skre li ) podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status

DT-1 

                 DEKLARACJA NA PODATEK OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH 

na 
4. Rok 

Podstawa prawna: 

cy: 

z pó „

na powstanie b d ni cie obowi

5. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

B. DANE PODATNIKA
  * - dotyczy podatnika nieb d  fizyczn                   ** - dotyczy podatnika b d  fizyczn

 6. Rodzaj podatnika (zaznaczy ciwy kwadrat):

podatnik nieb d cy osob  fizyczn                             osoba fizyczna   

- -

(dzie - c - rok)

 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat  

 11. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu 

 15. Miejscowo 16. Kod pocztowy 17. Poczta 

C. OBOWI
 18. enia deklaracji (zaznaczy ciwy kwadrat):

    powstanie obowi

ni cie obowi

 na podatek od rodków transportowych oraz data zmiany 
(nale

                                                                                                                                                          - -

                                                                                                                                                                                              (dzie - c - rok)
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D. DANE DOTYCZ CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 

ona wcze

Rodzaje rodków transportowych 

Liczba pojazdów  
niepozostaj cych  

ci 

Liczba pojazdów 
pozostaj cych 

ci 1)

Liczba pojazdów 
pozostaj cych 

ci 2)
Kwota podatku  

a b c d e

D.1 Samochody ci arowe o dopuszczalnej masie 
cznie  

20.  21.  22.  23. 

               

D.2 Samochody ci arowe o dopuszczalnej masie 
cznie  

24.  25.  26.  27. 

               

D.3 Samochody ci arowe o dopuszczalnej masie 
ej 9 ton i poni ej 12 ton  

28.  29.  30.  31. 

               

D.4 Ci
u cznie z naczep  lub przyczep

d 
ej 12 ton 

32.  33.  34.  35. 

               

D.5
cznie z pojazdem  

silnikowym posiadaj  dopuszczaln  mas  od 
7 ton i poni tkiem zwi cznie 

ci  rolnicz  prowadzon  przez podatnika 
podatku rolnego 

36.  37.  38.  39. 

               

D.6 Autobusy z liczb  miejsc do siedzenia mniejsz  ni  22 3)
40.  41.  42.  43. 

               

D.7 Autobusy z liczb  miejsc do siedzenia równ  lub 
wi ksz  ni  22 3)

44.  45.  46.  47. 

               

Samochody ci y szej ni  12 ton

Liczba osi  

Liczba pojazdów 
niepozostaj cych 

ci 

Liczba pojazdów  
pozostaj cych  

ci 1)

Liczba pojazdów  
pozostaj cych  

ci 2)  
Kwota podatku 

a b c d e

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

               

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

               

D.10 Cztery osie i wi cej 
56. 57. 58. 59. 

               

Ci cznie z naczep  lub przyczep   
ównej lub wy szej ni  12 ton

Liczba osi 

Liczba pojazdów 
niepozostaj cych 

ci 

Liczba pojazdów  
pozostaj cych  

ci 1)

Liczba pojazdów  
pozostaj cych  

ci 2)  
Kwota podatku 

a b c d e

D.11 Dwie osie
60. 61. 62. 63. 

               

D.12 Trzy osie i wi cej
64. 65. 66. 67. 

               

1)

3)
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cznie z pojazdem silnikowym posiadaj  dopuszczaln  mas  równ  lub wy sz
ni tkiem zwi ci  rolnicz  prowadzon  przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi 

Liczba pojazdów 
niepozostaj cych 

ci 

Liczba pojazdów  
pozostaj cych  

ci 1)

Liczba pojazdów  
pozostaj cych  

ci 2)
Kwota podatku 

a b c d e

D.13 Jedna o
68. 69. 70. 71. 

               

D.14 Dwie osie
72. 73. 74. 75. 

               

D.15 Trzy osie i wi cej
76. 77. 78. 79. 

               

E. KWOTA PODATKU 
Razem kwota podatku  80. 

Nale y wpisa  kwot

81. 

Nale y wpisa  kwot

82. 

CZNIKACH 
czników DT-1/A 

G. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJ CEJ PODATNIKA
84. Imi   85. Nazwisko 

(dzie c - rok)  

           - -

87. Podpis 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 

Pouczenia

o nara
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Obja nienia do deklaracji DT-1 „Deklaracja na podatek od rodków transportowych” 

 podatnicy b d ci 
d  pozostali 

d

 równie ce osobowo

 osob  fizyczn
Je eli zek podatkowy ci y solidarnie na 

CZ
Nale y wpisa  nazw

przedsi
ca ce 

eli  

CZ  B.   Dane podatnika 
Nale y wpisa

CZ  C.  Obowi
Podatnicy s  obowi eli obowi zek podatkowy 

stnienia okoliczno
okoliczno ni cie obowi

Obowi
ca nast

 wcze
ca nast

wi zek podatkowy 

ciciela zek podatkowy ci ca 

y zaznaczy
zanie 

CZ  D.  Dane dotycz ce przedmiotów opodatkowania 
 wynika

 nale y wpisa  podatek od 
y wykazywa

y wykaza  odr bnie liczb
 liczb

W D.4 nale y wykaza  liczb  ci y wykazywa

ci e s  przystosowane do ci

W D.5 wykazywana liczba y wykazywa

W D.8 – D.10 y wykazywa

W D.11 i D.12 cznie ci y wykazywa

W D.13 – D.15 y wykazywa

y poda  kwot

CZ  E.  Kwota podatku
y poda  kwot

eli obowi zek 
y wpisa  zaokr  kwot

 równie
y zaokr  do 

e ko cówki kwot wynosz ce 
cówki wynosz sza si

Je eli  ka y

CZ cznikach
cznik zawiera dane dotycz y  odpowiednio 

wi


