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E. PODPIS PODATNIKA LUB DANE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
           

 42. Imię  
 

43. Nazwisko  

 44. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL
(niepotrzebne skreślić)

 osoby reprezentującej podatnika
7)

 
 

 

             
 

 45. Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc – rok) 
 

46. Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

      -   -       

   
 47. Numer telefonu i adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (pole nieobowiązkowe) 

 

 

 

F. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO 
       W przypadku deklaracji złożonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej wypełnienie pól: 48, 49 i 50 nie jest obowiązkowe. 
 48. Uwagi urzędu skarbowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 49. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

 

50. Podpis przyjmującego formularz 

Objaśnienia 
1)

 Numer PESEL należy podać w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL 

nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i 

usług. 
2)

 Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. 

zm.). 
3) 

Datę powstania obowiązku podatkowego określa się na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym. 
4)

 Podstawy opodatkowania (wyrażone kwotowo) i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób,  

że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy 

podwyższa się do pełnych złotych – zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa. 
5)

 W przypadku gdy ten parametr nie ma zastosowania należy wpisać 0. 
6) 

W przypadku napędu pojazdu za pomocą więcej niż jednego źródła, np. benzyny i energii elektrycznej, należy 

wykazać wszystkie sposoby napędu. 
7) 

Numer PESEL należy podać w przypadku osób reprezentujących podatników będących osobami fizycznymi 

objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi 

podatnikami podatku od towarów i usług. 

Pouczenia 
***)

 W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 20 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 

niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201). 

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność 

przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym. 


