Załącznik nr 2
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/A
ZA!&CZNIK DO DEKLARACJI DT-1
4. Numer za"(cznika
!!!!"!!!!"!!!!"!!!!#

Formularz DT-1/A mo*e by& sk'adany jedynie jako za'(cznik do deklaracji DT-1.

A. DANE PODATNIKA

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

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

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

3. jednostka organizacyjna nieposiadaj(ca osobowo%ci prawnej

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

(dzie, - miesi(c - rok)

B. DANE DOTYCZ&CE RODKÓW TRANSPORTOWYCH
B.1. DANE SZCZEGÓ OWE DOTYCZ-CE $RODKA TRANSPORTOWEGO
1. Dane dotycz(ce w"asno$ci albo wspó"w"asno$ci (zaznaczy& w'a%ciwy kwadrat):
1. w'a%ciciel
2. wspó'w'a%ciciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym
2. Rodzaj $rodka transportowego (zaznaczy& w'a%ciwy kwadrat):

3. wspó'w'a%ciciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym

1. samochód ci+*arowy
2. ci(gnik siod'owy
3. ci(gnik balastowy
4. przyczepa
3. Data pierwszej rejestracji na terytorium RP (dzie, - miesi(c - rok)
4. Numer rejestracyjny pojazdu
!!!!"!!!!#

-

!!!!"!!!!#

-

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

5. Numer Identyfikacyjny VIN / nadwozia, podwozia lub ramy 1)
7. Rok produkcji
!!!!"!!!!"!!!!"!!!#

!!!!"!!!!#

-

!!!!"!!!!#

-

!!!!"!!!!#

!!!!"!!!!#

,

9. Data zbycia (dzie, - miesi(c - rok)

!!!!"!!!!#

-

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

11. Data ponownego dopuszczenia do ruchu (dzie, - miesi(c - rok)

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

13. Dopuszczalna masa ca"kowita pojazdu
(w tonach)

-

!!!!"!!!!#

-

!!!!"!!!!#

14. Masa w"asna ci(gnika siod"owego
(w tonach)
!!!!"!!!!#

!!!!!!#

6. autobus

6. Marka, typ, model pojazdu

8. Data nabycia (dzie, - miesi(c - rok)

10. Data czasowego wycofania z ruchu (dzie, - miesi(c - rok)

5. naczepa

,

-

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

-

!!!!"!!!!#

-

!!!!"!!!!#

,

!!!!!!#

!!!!"!!!!#

!!!!"!!!!#

15. Dopuszczalna masa ca"kowita zespo"u pojazdów
(w tonach)

!!!!!!#

!!!!"!!!!#

17. Rodzaj zawieszenia (zaznaczy& w'a%ciwy kwadrat):
1. pneumatyczne
2. równowa*ne z pneumatycznym
18. Opis rodzaju zawieszenia (nale*y wype'ni& w przypadku zaznaczenia w poz. 17 kwadratu nr 2)

-

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

-

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

12. Data wyrejestrowania (dzie, - miesi(c - rok)

16. Liczba osi pojazdu
!!!!!!#

3. inny system zawieszenia

19. Liczba miejsc do siedzenia (dotyczy autobusów) 2)
!!!!"!!!!#

20. Wp"yw pojazdu silnikowego na $rodowisko naturalne (zaznaczy& w'a%ciwe kwadraty). W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 nale*y zaznaczy& jeden
z kwadratów wskazanych strza'k( okre%laj(cy poziom emisji spalin:
1. Euro (UE/EKG ONZ)

Euro 0

2. instalacja gazowa

3. inne

Euro 1/I

Euro 2/II

Euro 3/III

Euro 4/IV

Euro 5/V

21. Kwota podatku
22. Kwota podatku zap"aconego (nale*y wype'ni& w przypadku wyga%ni+cia obowi(zku podatkowego,
zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika albo w przypadku sk'adania korekty deklaracji)
1)

z',

gr

z',

gr

Niepotrzebne skre%li&.

W'(czaj(c siedzenie kierowcy.
Obja$nienia do za"(cznika DT-1/A do deklaracji DT-1 o posiadanych $rodkach transportowych
W poz.1 za'(cznika DT-1/A 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.

2)

CZ) * A. Dane podatnika
Nale*y wype'ni& jak cz+%& B.1. w deklaracji DT-1.
CZ) * B. Dane dotycz(ce $rodków transportowych
Cz+%& B.1., B.2., B.3. nale*y wype'ni& osobno dla ka*dego z pojazdów na podstawie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym oraz innych
dokumentach, np.: karcie pojazdu, wyci(gu ze %wiadectwa homologacji, %wiadectwie zgodno%ci, odpisie decyzji zwalniaj(cej ze %wiadectwa
homologacji, umowie sprzeda*y, za%wiadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu przeprowadzonym przez uprawnionego
diagnost+ zatrudnionego w upowa*nionej stacji kontroli pojazdów.
W poz.21 w przypadku sk'adania deklaracji w terminie do dnia 15 lutego roku podatkowego nale*y wykaza& kwoty podatku nale*nego za dany rok
podatkowy, natomiast w pozosta'ych przypadkach nale*y poda& kwoty podatku nale*nego na dzie, sk'adania deklaracji albo korekty deklaracji.

DT-1/A(4)
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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.

B.2. DANE SZCZEGÓ OWE DOTYCZ-CE $RODKA TRANSPORTOWEGO
1. Dane dotycz(ce w"asno$ci albo wspó"w"asno$ci (zaznaczy& w'a%ciwy kwadrat):
1. w'a%ciciel
2. wspó'w'a%ciciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym
2. Rodzaj $rodka transportowego (zaznaczy& w'a%ciwy kwadrat):

3. wspó'w'a%ciciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym

1. samochód ci+*arowy
2. ci(gnik siod'owy
3. ci(gnik balastowy
4. przyczepa
3. Data pierwszej rejestracji na terytorium RP (dzie, - miesi(c - rok)
4. Numer rejestracyjny pojazdu
!!!!"!!!!#

-

!!!!"!!!!#

-

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

-

!!!!"!!!!#

5. Numer Identyfikacyjny VIN / nadwozia, podwozia lub ramy 1)
7. Rok produkcji

9. Data zbycia (dzie, - miesi(c - rok)

!!!!"!!!!#

10. Data czasowego wycofania z ruchu (dzie, - miesi(c - rok)
!!!!"!!!!#

-

!!!!"!!!!#

-

!!!!"!!!!#

,

-

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

!!!!"!!!!#

11. Data ponownego dopuszczenia do ruchu (dzie, - miesi(c - rok)

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

13. Dopuszczalna masa ca"kowita pojazdu
(w tonach)

6. autobus

6. Marka, typ, model pojazdu

8. Data nabycia (dzie, - miesi(c - rok)

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

5. naczepa

!!!!"!!!!#

-

!!!!"!!!!#

14. Masa w"asna ci(gnika siod"owego
(w tonach)

!!!!!!#

!!!!"!!!!#

,

-

-

!!!!"!!!!#

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

!!!!"!!!!#

-

!!!!"!!!!#

15. Dopuszczalna masa ca"kowita zespo"u pojazdów
(w tonach)

!!!!!!#

!!!!"!!!!#

17. Rodzaj zawieszenia (zaznaczy& w'a%ciwy kwadrat):
1. pneumatyczne
2. równowa*ne z pneumatycznym
18. Opis rodzaju zawieszenia (nale*y wype'ni& w przypadku zaznaczenia w poz. 17 kwadratu nr 2)

-

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

12. Data wyrejestrowania (dzie, - miesi(c - rok)

,

-

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

16. Liczba osi pojazdu
!!!!!!#

!!!!!!#

3. inny system zawieszenia

19. Liczba miejsc do siedzenia (dotyczy autobusów) 2)
!!!!"!!!!#

20. Wp"yw pojazdu silnikowego na $rodowisko naturalne (zaznaczy& w'a%ciwe kwadraty). W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 nale*y zaznaczy& jeden
z kwadratów wskazanych strza'k( okre%laj(cy poziom emisji spalin:
1. Euro (UE/EKG ONZ)

Euro 0

2. instalacja gazowa

3. inne

Euro 1/I

Euro 2/II

Euro 3/III

Euro 4/IV

Euro 5/V

21. Kwota podatku
22. Kwota podatku zap"aconego (nale*y wype'ni& w przypadku wyga%ni+cia obowi(zku podatkowego,
zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika albo w przypadku sk'adania korekty deklaracji)

z',

gr

z',

gr

B.3. DANE SZCZEGÓ OWE DOTYCZ-CE $RODKA TRANSPORTOWEGO
1. Dane dotycz(ce w"asno$ci albo wspó"w"asno$ci (zaznaczy& w'a%ciwy kwadrat):
1. w'a%ciciel
2. wspó'w'a%ciciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym
2. Rodzaj $rodka transportowego (zaznaczy& w'a%ciwy kwadrat):

3. wspó'w'a%ciciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym

1. samochód ci+*arowy
2. ci(gnik siod'owy
3. ci(gnik balastowy
4. przyczepa
3. Data pierwszej rejestracji na terytorium RP (dzie, - miesi(c - rok)
4. Numer rejestracyjny pojazdu
!!!!"!!!!#

-

!!!!"!!!!#

-

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

5. Numer Identyfikacyjny VIN / nadwozia, podwozia lub ramy 1)
7. Rok produkcji

!!!!"!!!!#

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

!!!!"!!!!#

-

!!!!"!!!!#

-

9. Data zbycia (dzie, - miesi(c - rok)

!!!!"!!!!#

,

-

!!!!"!!!!#

-

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

!!!!"!!!!#

11. Data ponownego dopuszczenia do ruchu (dzie, - miesi(c - rok)

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

13. Dopuszczalna masa ca"kowita pojazdu
(w tonach)

!!!!"!!!!#

-

!!!!"!!!!#

14. Masa w"asna ci(gnika siod"owego
(w tonach)

!!!!!!#

6. autobus

6. Marka, typ, model pojazdu

8. Data nabycia (dzie, - miesi(c - rok)

10. Data czasowego wycofania z ruchu (dzie, - miesi(c - rok)

5. naczepa

!!!!"!!!!#

,

-

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

-

!!!!"!!!!#

!!!!"!!!!#

-

!!!!"!!!!#

15. Dopuszczalna masa ca"kowita zespo"u pojazdów
(w tonach)

!!!!!!#

!!!!"!!!!#

17. Rodzaj zawieszenia (zaznaczy& w'a%ciwy kwadrat):
1. pneumatyczne
2. równowa*ne z pneumatycznym
18. Opis rodzaju zawieszenia (nale*y wype'ni& w przypadku zaznaczenia w poz. 17 kwadratu nr 2)

-

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

12. Data wyrejestrowania (dzie, - miesi(c - rok)

,

-

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

16. Liczba osi pojazdu

!!!!!!#

!!!!!!#

3. inny system zawieszenia

19. Liczba miejsc do siedzenia (dotyczy autobusów) 2)
!!!!"!!!!#

20. Wp"yw pojazdu silnikowego na $rodowisko naturalne (zaznaczy& w'a%ciwe kwadraty). W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 nale*y zaznaczy& jeden
z kwadratów wskazanych strza'k( okre%laj(cy poziom emisji spalin:
1. Euro (UE/EKG ONZ)

Euro 0

2. instalacja gazowa

3. inne

Euro 1/I

Euro 2/II

Euro 3/III

Euro 4/IV

Euro 5/V

21. Kwota podatku
22. Kwota podatku zap"aconego (nale*y wype'ni& w przypadku wyga%ni+cia obowi(zku podatkowego,
zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika albo w przypadku sk'adania korekty deklaracji)
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z',

gr

z',

gr

