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DEKLARACJA NA PODATEK OD $R0DK6W TRANSPORTOWYCH

na

4.Rok

Podstawa prawna; Art. 9 ust. 8 pkt 1 I 2 ustawy z dnia 12 stycznla 1991 r, o podatkach 1 opiatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r, poz 1445
z p62n. zm.) zwanej dalej .ustawq*.

SkladaJ^cy; Podatnicy podatku od ̂ rodkdw Iransportowych.

Termin sKladanla: Do dnia 15 Iirtego kaZdego roku podatkowego, lak rdwnieZ w termlnie 14 dni od zalatnianla okolleznoSci mrtacych wptyw
na powstame bgdZ wyga^nl^cie obowi^zku podatkowego lub zmiany miejsca zamleszkania albo sledziby.

MIeJsce sktadania: Siedzlba organu podatkowego wtaSciwego wedtug miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika.

A. MIEJSCE SKtADANIA DEKLARACJI
S. Narwa I adres sledziby orgaru podatkowego

B. DANE PODATNIKA
• -dotyczy podatnika mebedgcego osoba fizyczna ' • dotyczy podaUilka bedacego osobq fizyczna

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
8. RodiaJ podatnika (zaznaczyC wlaSciwy kwadrat):

□ 1. podalnik niBbpdacy osobq fizyczna I 2. osotta fizyczna
7. Nazwi petna ' I Nazwisko, pierwaze imlp, data urodzenia **

I—I I.I I
(dzieil ■ mlaatac ■ rokl

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

II.Gntlna

9. WojowPdztwo

12. Ullea

10.Powlat

13. Nr domu 14. Nr lokalu

IS.MIaJicowoii 18. Ksdpocztowy 17. Poczta

C. OBOWIAZEK SKtADANIA DEKLARACJI
18. Przyczyny zlozenla dakUrac;! (zaznauyC wiaSowy kwadraij:

Q i.dekiarai^asWadanawiarmirWedoiJnlalSiutagorokupodatkowepo □ 2. powsiarlaolwwiazku podatkowego wirakclB roku podatkowego
□ 3. wygainigde obowlazku podatkowego □ 4. anlana mlajsca zamleszkania lub sledziby
O 5. korekla deklaradi Q 6. przedlutenle okresu czasowego wyeofania pojazdu z njcho

w "Snmi poprzwinio sMadane deHaracjt tu podatak od tredkdw tranaportowycb eras data zmS^
(nalaZy wypelnlp wprzypadkuzaznaczsniakwadratu rv4 wpoz. 18)

'  '

(dzieA - mteilac • rokl
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D. DANE DOTYCZ/\CE PRZEDMI0T6W OPODATKOWANIA(zwyiqik!emSrodl«y)Vtran9portcwy<3izwlniorychzpodatku)
W przypadku zaznaczertia wpoz.18 kwadratu nr2,3,5 lub 6 podatnik wypelnia deklaracjf i zafqcznik tyiko w zakresle pojazddw, co do
ktdiych obowi^ek podatkowy powstal, wygasi lub ztozona wczeSniej deklaracja zostala wypehiona nieprawidtowo.

Rodzaje irodkOw tnniportowych

,  LIczba pojazddw
!  niepozoslaJzcych
we wspdlwlaanoiel

LIczba pojazddw
pozoat^aeyeh

we wspdhranoicMl

Uczba pojBzd6w

weEM!3=.« Kwola podalitu

a. gt

0.1

4

Samochody clezarowe o dopuueulntj masle
calkowile] powyzsj 3,S tony do S,S tony virtacznio

"

20. 21.
0

22. 23.

0.2 Samochody clfiarows o dopuszezalnaj maala
calkowltej powyzej $,S tony do 9 (en wtqcznla

24. 25. 26. 27.

0.3 Samochody cl^arowe o dopuazczalnaj masle
calkowltsj pev^ej 9 ton 1 ponliaj 12 ten

28. 29. 30. 31.

0.4 Ciuniki atodlowe 1 balastowe przyatoaowaiw do
utyuianla Iqcznis z naczapa lub przyczapa
0 dopuszezalnaj maala catkowHaJ zasp^ pojazddwed
3,S tony 1 poniiej 12 (on

32. 33. 34. 36.

0.5

Przyczepy I naczepy, ktdre (qcznia z pojazdam
slkilkowym posladaj^ depuszczalnb maty cslkewft^ od
7 (on 1 ponliaj 12 (on, z u^4tkJem zwl^zanych wylbcznia
Z dzlalalnoicl^ rolnlcz^ prowadzont) przaz podatnlka
podatku rolnago

36. ST. 3S. 39.

0.6 Autebuay z ilcd>4 miejsc do aladzania mnlajaza nil 22 3)
40. 41. 42. 43.

0.7 Autolwayz llczba miajac do aiadzanla rdwn^ lub
wifkaza nil 22 3)

44. 45. 46. 47.

Samochody cl^iarowe o dopuszezalnaj masle calkowltej rdwnej lub wyzszej nli 12 ton

Uezba oal

Uczba poJazdOw
nlapozostajqcych
we wapOlwlasnolcl

Uczba pojazdOw
pezoatajqcych

wo wspOiwIaanoiol

Uczba poJazdOw
pozostajbcych

wo wspOlwtasnoieJ '1
MMOtapodadtu

a, gr

0.6 Dwie osie
4a. 49.

4

SO.
•

61.

0.9 Trzy osle
52. S3. 54. 56.

D.iO Cztery osie i wi^cej
se. 57. 5S. 59.

Clqgnlkl slodlowe 1 balastowe przysto
0 dopuszezalnaj masle calkowite

sowane do uzywania l^cznle z naczepq lub przyczepy
zespotu pojazdbw rdwne] lub wyiszej ni2 12 ton

Uczba oal

(.Iczba poJazdOw
niepozostajacych
wa wtp6(wlasno4cl

LIczba poJazdOw
pozoatajacych

wa wap6>wlaano6cl

LIczba pojazdbw

pozostajacych
wa wspOlwlasnoacl

Kwola podatku

a. or

0.11 Dwie osle
60. 61.

s
62.

A

63.

0.12 Tizy osie 1 wiecej
M. 65. 66. 67.

^)Kolumn§ cnastroote2.13. deklaracji wypetnia w8p6MaSciciel wpisanyjakoplerwszy wtJowodaer^estracyJnym pojazdu.
2) Kolumn^ d na stronie 2. 1 3. deklaracji wypelnia wsp6lwlaSclcief niewpisany jako plerwazy w dowodae rejestracyjnym pojazdu,
3) Wylqczajqc siedzenle kierowcy.
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Przyczepy i naczepy, kt6re tqcznle z pojazdem silnikowym posladajq dopuszczatnq mas^ calkewit^ rdwnq iub wyiszq
nli 12 ton, z wyjqtklem zwiqzanych wyt^cznie z dzlatalnoiciq rolnlczq prowadzonq przez podalnika podatku rolnego

LIczba osl

LIczba po|azd6w
nlepozostajqcych
we wapdiwiasnoici

LIczba pojazdOw
pozoataJacych

wa wapblwlaanotcl ̂ 1

Uczba poiazdbw
pozostatacych

we wspOlwlasnoaci
Kwota podalku

d, gr

D.I 3

"  _

Jedna oi
SB. 69. 70.

S
71.

D.14 Owie osle
72. 73. 74. 76.

0.15 Trzyosie i wigcej
76. 77. 78. 79.

E. KWOTA PODATKU

Razem kwota podatku

Suma kwnl z kol. e w czeScI D.

60.

zl. gr
Kwota 1 raty podatku do zaplaty

NaleZvwpisab kwote raty podatku po zaokragleniu do pdnych zlotvct*.

61.

u

Kwota II raty podatku do zaplaty

NaieZv wpisat kwot? raly podalku po zaDkrggleniu oo peffiych ztotvtH.

62.

zl

F. INFORMACJA 0 ZALACZNIKACH
8). Uezba (Uadanych zaJ^cznlkdw DT-1/A

G. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJACEJ PODATNIKA
84. Imif

88. Data wypetnlenia (dzieA - mleslgc - rok]

85. Nazwisko

87. Podplspodalnlka'oaobyraprazantui^ceipodatnlka (rlepotrzebne akreilli)

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

88. Ihaaglofgtmupodalkowitgo

69. WefllyfiKatorprzylmuJ^caso fonnularz

njiHuwuia

90, Pedpit prz^muj^capd formularz

Pouczenia

W ptzy^ku niewptacenia w otwwiqzuj^C)^ lerminle kwoty podalku (raty podatku) od Ofodkdw transportowych z poz. 81 i 82 lub wptacoila lei
w ntepemej wysokoici, niniGjsza deklaracjd stanowi podslaw^ do wysla^enia lylohj wykonawczego, zg^nie z pfz^sami ustawy z dnla
17 czerwca 1966 r. o post^waniu egzekucyjnym w administracji (Oz. U. z 2018 r. poz. 1314, z pdin. zm.).

tlwb^m prawdy I praez to naraZenie podatku na uszczuplenle grozJ odpowledzialnoSe przewldzlana w Kodeksie kamym
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Objainienia do deklaracji DT-1 „Deklaracja na podatek od Srodkdw transportowych"

W poz.1 deklaracji DT-1 numer PESEL wpisuj^ podatnicy b^d^cy osobami fizycznyml obj^tymi rejestrem PESEL nieprowadz^cy dzlalainoSci
gospodarczej lub nleb^d^cy zarejestrowanyml podatnlkami podatku od towarPw I usfug. idantyfikator podatkowy NIP wpisuj^ pozostali
podatnicy.

Podatnikami podatku od ^rodkPw transportowych sa osoby fizyczne, osoby prawne b^d^ce wlaiclcielami $rodk6w transportowych.
Jak iMaiclclell traktuje sig rdwnleZ jednostkl organlzacyjne nieposladaj^ce osobowoSci prawne], na ktdre Srodek transportowy jest
zarejestrowany, oraz posiadaczy Srodkbw transportowych zarejeslrowanych na terytorium RzeczypospollfeJ Pofskiej Jako powierzone przez
zagranicznq osobf tlzyczn^ lub prawn^ podmlotowi polskiemu.
JeZell Srodek transportowy stanowl wspOtwIasnoSP dwOch lub wl^cej osOb flzycznych lub prawnych, obowl^zek podatkowy cl^y solldamie na
wszystkich wspPtwIaScicielach.

A. MIejsce sktadania deklaracji
NaleZy wpisad nazw^ oraz adres sledziby organu podatkowego wtaiclwego w sprawach podatku od srodkOw transportowych, ktOrym jest
wojt (burmistrz, prezydent miasta) gmlny, na terenle ktOrej znajduje sip miejsce zamleszkania lub sledzlba podatnlka. W przypadku
przedsipbiorstwa wielozakladowego lub podmlotu. w ktdrego sklad wchodzp wydzlelone jednostki organlzacyjne - organem wtaiclwym jest
wojt (burmistrz, prezydent miastaj gmlny. na terenle ktdrej znajduje sip zaklad lub jednostka posladajqca Srodkl transportowe podlegajpce
opodatkowanlu. JeZeli Srodek transportowy stanowl wspdtwtasnoSO, organem wtaSciwym jest organ podatkowy odpowiednl dia osoby lub
Jednostkl organlzacyjne], ktOra zostaia wplsana jako plerwsza w dowodzle rejestracyjnym pojazdu,

B. Dane podatnlka
Nalezy wpisac dane Identyfikacyjne podatnlka zgodnle z tytulami poszczegOlnych rubryk.

CZ^SC C. Obowiqzek sktadania deklaracji
Podatnicy s^ obowl^zani corocznie sktadaC deklaracjp na dany rok podatkowy w termlnle do dnia 15 lutego, a jeZeli obowlgzek podatkowy
powstal po tym dniu - w termlnle 14 dni od dnla zaistnlenia okollcznoSci uzasadnlajqcych powstanle tego obowl^ku. Dodatkowyml
okolicznoiclami powoduj^cymi konlecznoSd zIoZenia deklaracji s^: wygaSnlpcle obowlqzku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmlana
miejsca zamleszkania albo sledziby podatnlka, korekia nieprawidlowo wypelnione] deklaracji, jak rPwnleZ przediuZenle okresu czasowego
wycofania pojazdu z ruchu.
Obowi^ek podatkowy w podatku od SrodkOw transportowych, w przypadku nabyda nowego Srodka transportowego (wczeSnlej
nierejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej PolskleJ) - powstaje od pienr^zego dnia mieslqca nastppuj^cego po mlesl^cu, w ktorym
Srodek transportov^ zostal zarejestrowany, natomlast w przypadku nabycia Srodka transportowego zarejestrowanego juZ wczesniej - od
pierwszego dnia mieslpca nastppuj^cego po mlesl^cu, w ktorym Srodek transportowy zostal nabyty lub ponownle dopuszczony do ruchu, po
upiywie okresu, na jaki zostata wydana decyzja organu rejestruj^cego o czasowym wycolaniu tego pojazdu z ruchu. Obowl^ek podatkowy
wygasa z kotlcem mieslqca, w ktOrym Srodek transportowy zostal wyrejestrowany lub wydana zostaia decyzja organu rejestrujqcego
0 czasowym wycofanlu pojazdu z ruchu, lub z korlcem mlesl^ca, w ktbrym uplyn^l czas. na ktOry pojazd powlerzono.
W przypadku zmlany wtaSclclela Srodka transportowego zarejestrowanego obowl^ek podatkowy cl^2y na poprzednim wlaSclclelu do kohca
mieslqca, w ktOrym nastqpllo przenleslenle wiasnosci,
Kwadrat nr 5 w poz. 18 nale2y zaznaczyc w przypadku skladania deklaracji koryguj^cej. zgodnle z przepisami ustawy z dnla 29slerpnla
1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z p6zn. zm.), np. w zioionej wczesniej deklaracji wykazano zobowi^zanle
podatkowe w nieprawidlowej wysokoScl.

D. Dane dotyczqce przedmlotdw opodatkowania
Dane dotyczqce parametrow technlcznych, tj. dopuszczalna mass calkowita, masa wlasna, mogq wynikaO, m. In. z nasl^pujqcych
dokumentow: dowodu rejestracyjnego pojazdu, karty pojazdu. wyclpgu ze Swiadectwa homologacjl, Swiadectwa zgodnoScI, odpisu decyjyl
zwalnlajpcej ze swiadectwa homologacjl lub zaSwIadczenIa o przeprowadzonym badanlu technlcznym pojazdu przeprowadzonym przez
uprawnlonego diagnosis zatrudnlonego w upowainiorej stacji kontroll pojazddw.

LIczba pojazddw, Jakq naleiy wplsab w tej cz^sci, obejmuje wyl^cznle te pojazdy, od ktdrych podatnik jest zobowlqzany zaptaclb podatek od
Srodkdw transportowych - w czfScI 0 nie natety wykazywaO pojazdow zwolnlonych z tego podatku na podstaune ustawy lub wdrodze
uchwaly rady gmlny. W poszczegOlnych polach nale^ wykazaO odr?bnie llczb? SrodkOw transportowych danego rodzaju zgodnle z tytutem
danego wiersza, a nIe liczb^ zespolOw pojazdOw czy teZ llczbo wszystkich SrodkOw transportowych wchodz^cych w sklad zespolu pojazdOw.

W D.4 naleZy wykazaO liczbf cl^gnikOw siodlowych I baiastowych. NIe naleZy wykazywaO wszystkich SrodkOw transportowych wchodzqcych
w sklad zespohj pojazdOw. Poz. 32-35 naleiy wypetnIO w przypadku, gdy skladajqcy deklaracj? jest wiaSclclelem (wspOtwIaSclclelem) takich
cl^gnlkOw siodlowych lub baiastowych, ktOre technlcznie przystosowane do clqgni^cla przyczepy lub naczepy.

W D.5 wykazywana llczba SrodkOw transportowych dotyczyjedynle przyczep I naczep. NIe naleZy wykazywaO liczby zespolOw pojazdOw.

W D.8 — D.10 wykazywana llczba osl dotyczy wyl^cznte samochodu ci^Zarowego. NIe naleZy wykazywaO liczby osl zespolu pojazdOw.

W D.11 I D.12 wykazywana Eczba osl dotyczy wj^^cznled^nlkaslodlowego lub balastowego.hSenaleZywyka^AvaOiczby osl zespolu pojazdOw.

W D.13-D, 15 wykazywana llczba osl dotyczy wyiqcznie naczepy lub przyczepy. Nie naleZy wykazywaO liczby osl zespolu pojazdOw.

Na stronle 2. i 3. w kolumnle e zatytulowanej .Kwota podatku' naleZy podaO kwotp podatku (bez zaokr^glania) dia wszystkich pojazdOw
danego rodzaju.

E. Kwota podatku
W poz. 80 naleZy podaO kwot? podatku za dany rok podatkowy obllczonego przez zsumowanle kwot z poz. 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55,
59, 63, 67, 71, 75 I 79. Podatek piatny jest w dwOch ratach proporcjonalnle do czasu trwania obowiqzku podatkowego. JeZeli obowlqzek
podatkowy powstal od dnia 1 wizeSnIa, podatek ptatny Jest jednorazowo (wOwczas naleZy wpisaO zaokr^glong kwot? podatku w poz, 81 -
poz. 82 nie wypetnia si?). Zgodnle z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa pod poj?clem podatku rozumie si? rdwnleZ raty podatkOw,
JeZeli przeplsy prawa podatkowego przewlduj? platnoSS podatku w ratach. Kwoty rat podatku lub podatku w poz. 81 I 82 naleZy zaokr?gll6 do
pelnych ztotych. Zaokrqglanle nast?puje zgodnle z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa w ten sposob, Ze kohcowki kwot wynosz?ce
mnlej niZ 50 groszy pomija si?, a kot)c6wkl wynosz^ce 50 I wf?cej groszy podwyZsza si? do pelnych ziotych.
JeZell Srodek transportowy stanowi wsp6lwlasnoS6 kaZdy ze wspOlwtaSciclell ma obowlqzek zIoZyc deklaracj?, natomlast ulszczenie kwoty
podatku przez ktOregokolwIek ze wspOMaSciclell zwalnia pozost^ch.

F. Informacja o zaiqcznikach
Jeden zal?cznlk zawrfera dane dotyczqce trzech SrodkOw transportowych. W przypadku wi?ksze] liczby pojazdOw naleZy ztoZyO odpowlednio
wl?cej zal?cznikOw,
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1. tdenlyflkator podatkovvy NIP I numer PESEL' ') podatnlka

DT-1/A

ZAtACZNIK DO DEKLARACJi DT-1

4. Numer zalqcznike

I ' l l

Formularz DT-1/A mota by6 skladany ]adynle Jako zaiqcznik do deklaracji DT-I.

A. DANE PODATNIKA
' • dotvczv podatnlka niebedaceoo osoba fevezna ' • dotyczv podattilka bedaceoo osoba fizvczna

5. RodzaJ podatnlka (zaznaczy£ wtaiciwy kwadrat):

Q 1. poaamik niebodacy osobq lizyczn^
6. Nazwa polna ' I Nazwisko, pisrwaze Imlo. data urodzenia "

a 2. osoba fizyczna

B. DANE DOTYCZACE SR0DK6W TRANSPORTOWYCH
frt7lpA - miixtur - rnH

B.1. DANE SZCZEGOLOWE DOTYCZACE 6R0DKA TRANSPORTOWEGO
1. Danedotyczaca wlasnoici albo wapdtwiasnoaci [zaznaczy£ MaSciwy kwadral):

O V iidaSclcial 2. wspOMatodei wpisanyjako plerwszy w dcwodae rgjealracytnyrr 3. wspdiwiaiclclel niewplsanyjako plenvszy
2. Rodza) irodka tranaportowago (zaznaczyC wlaiclwy kwadrat):

Q l.aamochOddoZarowy Q 2. ciagnlksiodlowy Q 3. slqgnlk balaslowy Q 4. przyoepa Q

w dowodzie rejeslracvjnym

5. naczepa De. autoitus
3. Data pitrwaaaj rajeatracji na tarytorlum RP {dziei^ - miesiqc - rok}

S. Nianar Mantyfikacyjny VtN / nadwozta, pedwoila lub ramyi)

4. Numer rajastraeylny pofazdu

6. Marka, lyp, modal pojazdu

7. Rok predukcil 8. Data nabycia (dileA-mjesiqc-iok) 9. Data zbyela (dzM-mlesiqc-ttk)

KLData czaaowago wyeelania z rvchu(dzled - misslqc - rok) II.Data ponownago depuazczania do ruehu (dzlsA - miasiqc - rok)

1Z Data wyrofaatrowania {ddeiS - misslqc -rok) 13.Depuszczalna maaa ealkowlta pojKdu (wtonacti)

>  I I ' I t

14.Maaa wtaana cltgnika ilodlowago (w lonecti) IS-Dopuazctahii maaa caHcowtta zotpehi pojazddw (w tonach)

_ii i_

18. U^aoai pofBdu

17. Rodza) zawltazania (zaznaczyC wtaCclwy kwadrat):

Q 1, pnoumatyczne D 2. rCwnowatnezpneumalycznyir
18. Opia rodzaju zawlaszania (nalaZy wypslnIC w ptzypadku zaznaczenia w poz. 17 kwadralu nr 2)

I 3, inny system zawieszania
19, Ulczba miejse do aladzanla (dotyczyautobus6w}4i

20. Wplyw pojazdu alMkowogo na Crodowlako naturalno (zaznaczyC wlsiciwe kwadraty). W przypadku zaznaczertia kwadralu nr 1 naiaZy zaznaczyC leden
z kwadratCw wskazanyoh strzalkq okreClaMcy poziom emisp spalin.

□l.EufC(UEe<GOHZ) -»• □euroO □Eurol/I □Ei*o2ril □Euro3/lll □eito4/IV □eutdS/V □eu(o6(VI
□ 2.ln5talacj8g8zowa □ 3. pojazd elektryozny □ 4, pojazd trybrydowy □ S. pojazd napgdzany gazam zlemnym
Q 6. pojazd napfdzany wodorem Q?. kvie

21, Kwola podatku

Zl. JL22. Kwota podatku zaplaeonage (nal^ wypaMC w przypadku wygaCnIkda obowiqAu podalkovrego
zmlany mlajsca ZBmiaszkania tub sledzftry podatnlka aRx) wpr^^ku skladania korekty deklaiat^]

SL1) Ntepotfzebne akreSIIC
2) Wyi^czajqc sledzenie kierowcy,

Objainlania do zatqcznika DT-1/A do dakfaracll DT-1 o posladanych Orodkach transportowych
W poz.1 zal^cznlka DT-1/A numer PESEL wpisuiq podalnicy b^dticy osobaml fizycznymi obj^lyml rejestrem PESEL nieprowadzacy rfylalalnoAiS
gospodarczej lub niebodqcy zarejestrowanyml podatnlkaml podatku od towarrSw I ustug, identyflkator podatkovYy NIP wpisujq pozostall podatnlcy.

A, Dane podatnlka
Nalety wypelniC Jak cz^Sd B,1, w deklaracji DT-1,

B. Dane dotyczqce irodkdw transportowych
Czese B,1„ B.2„ B.3. naleiy wypelnie osobno dia ka2dego z pojazdbw na podstawie danych zawartych w dowodzie reiestracylnym oraz Innych
dokurnentach. np,: karcie pojazdu, wydagu ze dwiadectwa Iwmologac^l, Swiadectwie zgodnoScl, odpisie decyql zwalniajacej ze dwiadectwa
homotogaqi, umowie sprzeda2y, zaSwiadczenlu o przeprowadzooym badanlu lechnicznym pojazdu przeprowadzonym przez uprawntonepo
diagnost? zatrudnionego w upowa2nionej stacjl kontroli pojazddw.

W poz, 21 w przypadku skladania deklaracji w termlnle do dnia 15 lutego roku podatkowego nale2y wykazad kwoty podaUtu nale2nego za dany rok
podatkowy. naiomlast w pozostatych przypadkach naleiy podad kwoty podatku naleinego na dzletl skladania deklaracji albo korekty deklaracji.
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POIA JASNE WYPELNIA PODATMK. POLACIEMNE WYPEINIA ORGAN P>OOATKOWY. WYPELNlC NA HASZYNIE. KOMPUTEROWO LUB RECZNIE, 0U2VMI. ORUKOWANYMI LITERAMI
C2ARMYM Lire NIEBIESKIM KOLOREM PRZEO WYPEtMENlEM NAIE?Y ZAPOZNAC SIE Z OBJASNIENIAMI

B.2. DANE SZCZEG6L0WE DOTYCZACE SRODKA TRANSPORTOWEGO
1. Dans dotycz^ce wtasnoici albo wapohvtaaneiel (zaznaczy6 wtaiciwy kwedrat):

1. vs4a^cae] 2. ws[)<iMaiddel'Atit3ariY)akopierviiazyv»dowotlzlere)a8lrac)jnym D 3. wBpaiwIa^eiciel niewplaanyjako pletwszy w dowodzie rejeslracjlnym
2. Rodzaj irodka tranaportowege (zaznaczyd wiaiciwy kwadrat)-

Q 1. samoebdd arrowy a 2. dqa"!*' stodtowy □ 3. balastoNyy 4. pfzyczepa a S.naczBpa J6. autobus
3. Data plsrwsza| rsjastracji na larytorium RP (dSed • miesi^ ■ rok) 4. Numar rajaitraeyjny pe|azdu

S. Numar Idanlynkaeyjny VIN / nadwozia, podwozia lub ramytj 6. Marka. typ, medal pojaadu

7. Rok produkejl 9. Data nabycla(dde<S>mlBsiBC-iQk) B. Data zbyda (ddart - mkisiqc - tok)

I ' ' '

KLOata ezaaetngo arycofania z ruchu(dzieA • mlaai^c - tok)

I  ' ' I ■ I I

llOala ponownago dopuazczania do ruehu(dzieA • mlasikc - rok]

I ' I ' '

1Z Data wyrajastrowanla (dded - mlasi^ - rok) 13.Deputzczalnamasa calkowlta po)azdu (wtonacb)

I  1 1.
14.Maaa wlasna dunlka tlodtawrage (w lonacb) tlOepuazczaina maaa calkowlta zaspohj pojazddw (w tonacb) 16. Lioba eel pejazdu

17. Redza) zawiaszania (zaznaczyd wtadowy kwadral):

D 1. pnaumatyczna Q 2. rdwnowatne z pneumatycznyrr □3. Inny system zawleszenia
It.OpIs redzaju zawlaazanii (nale2y wypalnl£ wprzypadkuzaznaczania wpoz. 17 kwadralu nr2) 19. Uezba miajac do aiattaanla (dotyczy aulobuadw)')

20. Wplywpejazduallnlkewago na irodewitko naturalna (zaznaczyd wlaiciws kwadraly). W przypadku zaznaczenls kwadralu nr 1 nalaty zaznaczy^ Jsdsn
z kwadraldwwskazanych strzalkB okraklaj^cy poziom amisji spalln:

□l.&fD(UE€KGONZ) -► QEuroO □ Euro 1/1 □ Euro 2/11 □ Euro 3/III QEurod/IV □eiroBV QEuioeA/l
□ 2.ln8lalac)agazowa □ 3. pojazd elektryczny □ 4. pojazd hyorydowy □ 5. pojazd napodzany gazam zlamnym
Q 6. pojazd napodzany wodoram Q 7. Inns

21. Kwota podatku

-0122, Kwota podatku zaplacona^ (nale2y wypelnit w przypadku wygainlfcla obowipzku podatkowego,
zmiary mieisca zamioszkania lub siadziby podatnika albo w przypadku skladenia korekty dakiarscii)

zl. -SL

B.3. DANE SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SRODKA TRANSPORTOWEGO
1. Dana dotyczqca wtaanotc! albo wspdiwiatnoici (zsznaczyd wlakciwy kwadral):

Q l.wtakioel Q 2.w^j6Ma4aeielwpsaTY>akopierwgzywdCMiOdaar8yBsl;BcyinymQ 3. wgpdMaAcioBi niewpisany jako pterwszy w dowodzia rejesBacyinyTn
2. Rodza) irodka transportowogo (zaznaczyd MlaScrwy kwadral).

□ I. samocbdd clpZarowy □ 2. dagnlk slodlowy CJ
3. Data plarwizej rejaslracjl na Mryierlum RP (dzleA-mlesly-rok)

3. dqgnik baiaslowy

■ '5. Numar ldantyflkacy)ny VIN I nadwozia. podwozia lub ramyl)

□
4. Numar re|attracy)ny pojazdu

4. pizjczepa D 5. naczepa □6. aut^us

S. Maika. t)v, medal pojazdu

7. Rok predukcjl 9. Data nabyda (diiaP-mleaiac>iok) 9, Data zbycis (daerl • mlaatic - rok)

KLData czasowego wycofania z ruchu (dzleA • mieslqc - rok)

I I  ' I

12. Data mryrajestrowanla (dzieA-mieBBC-nA)

' ■ ' ■ ' I  I '

II.Data ponownago dopuszczenla do ruchu (dzlert -mlaslBC - rok)

I  ' ' I ' ' ■ I  I '

13.Dopuazezalna maaa calfcowlla pojazdu (wtonach)

14. Maaa wlasna cl^gnlka alodlowogo (w tonach)

I  I '

lEDopuazczalna maaa calkowlta zttpofu pojazddw (w tonach) 16. Ucaba oal pc^Bdu

17. Rodzaj zawiaszania (zaznaczyd wlakdwy kwadral):

□ 1. pneumalyozne a 2. rdwnowBtne z pneumatycznym 3. Inny syslam zawleszenia
19. Opis rodzaju zawiaszania (nslsZywypelnlSw przypadku zaznaczsnia w poz. 17 kwadralu nr 2) 19. Liezfaa ttiia)«grin«i«ri»wiii. (rirayrry

20. Wplyw pojazdu timlkowsgo na irodowlske nshirakta (zaznaczyO wlaSciwe kwadraly). W przypadku zaznaczenia kwadralu nr 1 nalely zaznaczyt Jeden
z kwadratdw wskazanych strzalk^ okreilajRcy poziom emisji spalln.

Ql.Euro(UE/EKGONZ) •* Q Euro 0 □ Eurol/I C]Euro2/ll □Euro3/lli Q Euro4/IV □ Euro S/V Q Euro 6/VI
□ 2. Inslalacja gazowa □ 3. pojazd elsWryczny □ 4. pojazd hybrydowy □ 5. pojazd napfdzany gazem ztamnym
Q 6. pojazd nappdzany wodoram Q 7. Inns

21. Kwota podatku

22. KwoU podatku zaplaconage {nale2y wypolnie w przypadku wygainlpcla obovslpzku podatkowego,
zmlany miejsca zamleszfcanla lub sledziby podatnika albo w przypadku skladania korekty deklara^l)

zf. JL

21,
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