
 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składaj ącego deklaracj ę 

 
2. Nr dokumentu 3. Status 

PTZ-1 
ZGŁOSZENIE  POJAZDÓW ZWOLNIONYCH Z PODATKU  

OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA PODSTAWIE ART. 12 USTAWY 
 

DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJ ĄCEGO INFORMACJĘ 
          * - dotyczy składaj ącego wykaz nie b ędącego osob ą fizyczn ą                                    **- dotyczy skła dającego b ędącego osob ą fizyczn ą 
4. Rodzaj składaj ącego informacj ę(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                    � 1. osoba fizyczna                              � 2. osoba prawna                     �  3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

5. Nazwa pełna*/Nazwisko, pierwsze imi ę, data urodzenia** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       6. Nazwa skrócona*/Imi ę ojca, imi ę matki**  

A. 

7. Identyfikator REGON*/Numer PESEL** 

 

 

 

DANE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚRODKA TRANSPORTOWEGO  
8. Rodzaj własno ści (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

    � 1. własność                                                                  � 2. osoba, która wpisana jest na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego 

9. Rodzaj środka transportowego (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

    � 1. samochód cięŜarowy            � 2. ciągnik siodłowy             �  3. ciągnik balastowy         � 4. przyczepa      �  5. naczepa                 � 6. autobus 
 
10. Stan rejestracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     � 1. pojazd nowo rejestrowany                 �  2. pojazd wcześniej rejestrowany 

11. Numer rejestracyjny pojazdu 

12. Marka, typ, model pojazdu 

 
13. Data nabycia środka transportowego  (dzień-miesiąc-rok) 

 
14. Data wyrejestrowania środka transportowego  (dzień-miesiąc-rok) 15. Rok produkcji 

16. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 
      (w tonach) 

 

17. Masa własna  ci ągnika siodłowego 
      (w tonach) 

18. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 
      (w tonach) 
 

19. Liczba osi pojazdu 

20. Rodzaj zawieszenia (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

                                                   ���� 1. pneumatyczne                         ���� 2. równowaŜne z pneumatycznym              �  3. inny system zawieszenia 

21. Nacisk na siodło ci ągnika (w kg) 

 
22. Liczba miejsc do siedzenia (dotyczy autobusów) 

23. Wpływ na środowisko naturalne (zaznaczyć właściwe kwadraty) 

� 1. katalizator 

� 2. instalacja gazowa 

� 3. certyfikat Euro (EKGONZ)                    � Euro 0                           � Euro 1                     � Euro 2                         � Euro 3 

� 4. inne  
 
24. Podstawa prawna zwolnienia (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

� 1. art. 12 ust. 1 pkt 2                           � 2. art. 12 ust. 1 pkt 4                             �  3. art. 12 ust. 1 pkt 5 
 

B. 
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25. Kwota zwolnienia 

 
                                                                                                                                                                                                                                                     zł,                  gr 
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26. Rodzaj własno ści (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

    � 1. własność                                                                  � 2. osoba, która wpisana jest na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego 

27. Rodzaj środka transportowego (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

    � 1. samochód cięŜarowy            � 2. ciągnik siodłowy             �  3. ciągnik balastowy         � 4. przyczepa      �  5. naczepa                 � 6. autobus 
 
28. Stan rejestracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     � 1. pojazd nowo rejestrowany                 �  2. pojazd wcześniej rejestrowany 

29. Numer rejestracyjny pojazdu 

30. Marka, typ, model pojazdu 

 
31. Data nabycia środka transportowego  (dzień-miesiąc-rok) 

 
32. Data wyrejestrowania środka transportowego  (dzień-miesiąc-rok) 33. Rok produkcji 

34. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 
      (w tonach) 

 

35. Masa własna  ci ągnika siodłowego 
      (w tonach) 

36. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 
      (w tonach) 
 

37. Liczba osi pojazdu 

38. Rodzaj zawieszenia (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

                                                   ���� 1. pneumatyczne                         ���� 2. równowaŜne z pneumatycznym              �  3. inny system zawieszenia 

39. Nacisk na siodło ci ągnika (w kg) 

 
40. Liczba miejsc do siedzenia (dotyczy autobusów) 

41. Wpływ na środowisko naturalne (zaznaczyć właściwe kwadraty) 

� 1. katalizator 

� 2. instalacja gazowa 

� 3. certyfikat Euro (EKGONZ)                    � Euro 0                           � Euro 1                     � Euro 2                         � Euro 3 

� 4. inne  
 
42. Podstawa prawna zwolnienia (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

� 1. art. 12 ust. 1 pkt 2                           � 2. art. 12 ust. 1 pkt 4                             �  3. art. 12 ust. 1 pkt 5 
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43. Kwota zwolnienia 

 
                                                                                                                                                                                                                                                     zł,                  gr 

 

44. Rodzaj własno ści (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

    � 1. własność                                                                  � 2. osoba, która wpisana jest na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego 

45. Rodzaj środka transportowego (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

    � 1. samochód cięŜarowy            � 2. ciągnik siodłowy             �  3. ciągnik balastowy         � 4. przyczepa      �  5. naczepa                 � 6. autobus 
 
46. Stan rejestracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     � 1. pojazd nowo rejestrowany                 �  2. pojazd wcześniej rejestrowany 

47. Numer rejestracyjny pojazdu 

48. Marka, typ, model pojazdu 

 
49. Data nabycia środka transportowego  (dzień-miesiąc-rok) 

 
50. Data wyrejestrowania środka transportowego  (dzień-miesiąc-rok) 51. Rok produkcji 

52. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 
      (w tonach) 

 

53. Masa własna  ci ągnika siodłowego 
      (w tonach) 

54. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 
      (w tonach) 
 

55. Liczba osi pojazdu 

56. Rodzaj zawieszenia (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

                                                   ���� 1. pneumatyczne                         ���� 2. równowaŜne z pneumatycznym              �  3. inny system zawieszenia 

57. Nacisk na siodło ci ągnika (w kg) 

 
58. Liczba miejsc do siedzenia (dotyczy autobusów) 

59. Wpływ na środowisko naturalne (zaznaczyć właściwe kwadraty) 

� 1. katalizator 

� 2. instalacja gazowa 

� 3. certyfikat Euro (EKGONZ)                    � Euro 0                           � Euro 1                     � Euro 2                         � Euro 3 

� 4. inne  
 
60. Podstawa prawna zwolnienia (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

� 1. art. 12 ust. 1 pkt 2                           � 2. art. 12 ust. 1 pkt 4                             �  3. art. 12 ust. 1 pkt 5 
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61. Kwota zwolnienia 

 
                                                                                                                                                                                                                                                     zł,                  gr 
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