
Objaśnienia do deklaracji DT-1 „Deklaracja na podatek od środków transportowych” 
 

W poz. 1. deklaracji DT-1 numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem 

PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 

Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.  

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, osoby prawne będące właścicielami środków 

transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które 

środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.  

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, 

obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Każdy ze współwłaścicieli ma obowiązek 

złożyć deklarację, natomiast uiszczenie kwoty podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych. 

 

 W poz. 4. deklaracji DT-1 należy wpisać rok podatkowy, którego dotyczy dane zobowiązanie. 

CZĘŚĆ A. Miejsce składania deklaracji 
 

Należy wpisać nazwę oraz adres siedziby organu podatkowego: 

„PREZYDENT MIASTA KALISZA, GŁÓWNY RYNEK 20, 62-800 KALISZ” 
 

 Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność, organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla 

osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 
 

CZĘŚĆ B. Dane podatnika 

 

Należy wpisać dane identyfikacyjne podatnika zgodnie z tytułami poszczególnych rubryk. W części „B.2.” należy 

uzupełnić wszystkie pozycje od 8. do 17. 

 

 Adres siedziby dotyczy tylko podatników niebędących osobami fizycznymi. W przypadku osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą należy wpisać adres zamieszkania. 

 

 

CZĘŚĆ C. Obowiązek składania deklaracji 

 

1. Deklaracja składana w terminie do dnia 15 lutego roku podatkowego – należy zaznaczyć w przypadku składania 

deklaracji rocznej.  

 

 W deklaracji oraz w załączniku do deklaracji należy wykazać wszystkie środki transportowe stanowiące 

własność podatnika, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych i określić podatek 

za cały rok , zgodnie z obowiązującymi stawkami. 

 

2. Powstanie obowiązku podatkowego w trackie roku podatkowego – należy zaznaczyć w przypadku nabycia środka 

transportowego lub ponownego dopuszczenia do ruchu, po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu 

rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. 

 

 W deklaracji oraz w załączniku do deklaracji należy wykazać wyłącznie środki transportowe, które zostały 

nabyte lub ponownie dopuszczone do ruchu. 

 

 Kwotę podatku należy obliczyć proporcjonalnie do okresu istnienia obowiązku podatkowego.  

 

 W przypadku zakupu środka transportowego sprowadzonego obowiązek podatkowy powstaje  

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został po raz pierwszy zarejestrowany  

na terytorium RP. 

 

 W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego obowiązek podatkowy powstaje  

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został nabyty.  

 

 W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego  

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony do ruchu  

lub po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.  

W załączniku do deklaracji w poz. 10. i 11. należy wskazać okres czasowego wycofania. 



3. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego – należy zaznaczyć w przypadku zbycia lub wyrejestrowania środka 

transportowego, bądź wydania decyzji organy rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. 

 

 W deklaracji oraz w załączniku do deklaracji należy wykazać wyłącznie środki transportowe, które zostały 

sprzedane , wyrejestrowane lub czasowo wycofane z ruchu. 

 

 Kwotę podatku należy obliczyć proporcjonalnie do okresu istnienia obowiązku podatkowego.  

 

 Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został sprzedany, 

wyrejestrowany lub została wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu  

z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono. 

 

4. Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby – adres siedziby dotyczy tylko podatników niebędących osobami 

fizycznymi. Osoby fizyczne winny posługiwać się adresem zamieszkania. 

 

5. Korekta deklaracji – należy zaznaczyć w przypadku korygowania błędnie wypełnionej deklaracji np. w złożonej 

wcześniej deklaracji wykazano zobowiązanie podatkowe w nieprawidłowej wysokości lub nie wykazano  

do opodatkowania w deklaracji rocznej wszystkich środków transportowych. 

 

6. Przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu – należy zaznaczyć w przypadku przedłużenia okresu 

czasowego wycofania pojazdu z ruchu określonego pierwotną decyzją. W załączniku do deklaracji w poz. 10. i 11. 

należy wskazać nowy okres czasowego wycofania. 

CZĘŚĆ D. Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania 

 

Należy wypełnić liczbę środków transportowych oraz łączne kwoty należnego podatku bez zaokrąglania 

(kolumna e.) z tytułu środków transportowych poszczególnych rodzajów, wykazanych w załączniku do deklaracji,  

zgodnie z tytułem danego wiersza. 

 

 Jeżeli środek transportowy stanowi własność jednego podatnika, liczbę pojazdów wykazanych w załączniku  

do deklaracji należy uzupełnić w kolumnie b. 

 

 Kolumna c. i d. jest przeznaczona dla środków transportowych pozostających we współwłasności. 

 

CZĘŚĆ E. Kwota podatku 
 

W poz. 80. należy podać kwotę 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 wynikający z deklaracji rocznej jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania 

obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. W poz. 81. i 82. 

należy podzielić kwotę podatku z poz. 80. na dwie równe raty.  

 

 Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek  

za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: 

- w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata, 

- do dnia 15 września danego roku - II rata; 

 

 Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września, podatek płatny jest jednorazowo (wówczas należy 

wpisać zaokrągloną kwotę podatku w poz. 81 - poz. 82 nie wypełnia się).  

 

 Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie  

do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. 

 

 Kwoty rat podatku lub podatku w poz. 81 i 82 należy zaokrąglić do pełnych złotych. Zaokrąglanie następuje 

zgodnie z przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż  

50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 

 

CZĘŚĆ F. Informacja o załącznikach 
 

Należy wpisać liczbę załączników składanych razem z formularzem DT-1. 

 

 Jeden załącznik zawiera dane dotyczące trzech środków transportowych. W przypadku większej liczby 

pojazdów należy złożyć odpowiednio więcej załączników.  
  



Objaśnienia do załącznika do deklaracji DT-1  

W poz. 1. załącznika numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL 

nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 

Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.  

W poz. 4. załącznika należy uzupełnić numer załącznika.  

CZĘŚĆ A. Dane podatnika 

 

Należy wpisać dane identyfikacyjne podatnika zgodnie z tytułami poszczególnych rubryk.  

 

CZĘŚĆ B. Dane dotyczące środków transportowych 
 

W zakresie każdego środka transportowego należy każdorazowo uzupełniać wszystkie pozycje od 1. do 8., 

poz. 21. oraz dane szczegółowe środka transportowego niezbędne do określenia stawki podatku. 

 

 Dla samochodów ciężarowych należy dodatkowo uzupełnić poz. 13., 16. i 17. 

 

 Dla ciągników samochodowych należy dodatkowo uzupełnić poz. od 13. do 17. 

 

 Dla przyczep i naczep należy dodatkowo uzupełnić poz. 13., oraz poz. od 15. do 17. 

 

 Dla autobusów należy dodatkowo uzupełnić poz. 19. 

 

 W przypadku zbycia środka transportowego należy uzupełnić poz. 9. 

 

 W przypadku wydania decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu należy uzupełnić 

poz. 10. i 11. 

 

 W przypadku wyrejestrowania środka transportowego należy uzupełnić poz. 12. 

 

 W przypadku zaznaczenia w poz. 17. kwadratu nr 2 – równoważne z pneumatycznym, należy uzupełnić poz. 18.  

opis rodzaju zawieszenia. 

 

Dane dotyczące parametrów technicznych, tj. dopuszczalna masa całkowita, masa własna, mogą wynikać,  

m. in. z następujących dokumentów: dowodu rejestracyjnego pojazdu, karty pojazdu, wyciągu ze świadectwa homologacji, 

świadectwa zgodności, odpisu decyzji zwalniającej ze świadectwa homologacji lub zaświadczenia o przeprowadzonym 

badaniu technicznym pojazdu przeprowadzonym przez uprawnionego diagnostę zatrudnionego w upoważnionej stacji 

kontroli pojazdów. 

 

Parametry techniczne środków transportowych należy ustalać głównie w oparciu o stan faktyczny.   

 


