
  

F. PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
55. Imię 56. Nazwisko 

58. Data wypełnienia 59. Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

60. Numer telefonu i adres email podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

G. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO 
61. Uwagi urzedu skarbowego 

62. Identyfikator przyjmującego formularz 63. Podpis przyjmującego formularz 

Objaśnienia: 

AKC - US (1) / 

      

Numer PESEL należy podać w przypadku osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub 
niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 

1) 

4 4 

Pouczenia: 
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku z poz. 34 lub wpłacenia go 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 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.). 
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana 
w Kodeksie karnym skarbowym. 

(dzień-miesiąc-rok) 

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

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. Składanie w postaci elektronicznej: www.puesc.gov.pl 

E. OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 18) 

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że zostałem upoważniony 
przez pozostałych współwłaścicieli do złożenia tej deklaracji.  

54. Oświadczenie 

osoby reprezentującej podatnika 1) 

19) 

W przypadku gdy deklaracja jest składana w postaci papierowej, a samochody osobowe w niej wykazane są przedmiotem współwłas- 
ności więcej niż czterech współwłaścicieli, należy wypełnić kolejny formularz deklaracji AKC-US i wskazać jego numer w ogólnej 

2) 

liczbie składanych formularzy. W takim przypadku części C i D wypełnia się tylko w formularzu nr 1. W przypadku deklaracji składanych 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej wszystkich współwłaścicieli wskazuje się w jednym formularzu. 
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.). 3) 
Dotyczy podatników niebędących osobami fizycznymi. 4) 
Dotyczy podatników będących osobami fizycznymi. 5) 
Część należy wypełnić w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 w poz. 10 (po zapoznaniu się z objaśnieniem nr 2). 6) 
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 

7) 

- zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 
W przypadku gdy ten parametr nie ma zastosowania, należy wpisać 0. 8) 
Przebieg pojazdu zaokrągla się z dokładnością do 1000 km w ten sposób, że ostatnie trzy cyfry wynoszące 500 i więcej kilometrów 
zaokrągla się w górę do pełnego tysiąca, zaś ostatnie trzy cyfry wynoszące poniżej 500 kilometrów zaokrągla się w dół do pełnego 

9) 

tysiąca. 
Dotyczy samochodów osobowych o napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna jest akumulowana przez 
podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. 

10) 

Dotyczy samochodów osobowych o napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna jest akumulowana w inny 
sposób niż przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. 

11) 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.). 12) 
Zwolnienie dla samochodów osobowych stanowiących pojazd elektryczny i pojazd napędzany wodorem, zgodnie z art. 109a ustawy. 13) 
Zwolnienie dla samochodów osobowych stanowiących pojazd hybrydowy o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 
2000 centymetrów sześciennych, zgodnie z art. 163a ustawy. 

14) 

Zwolnienie dla samochodów osobowych, o którym mowa w art. 112 ust. 3 ustawy. 15) 
Np. zwolnienie dla samochodów osobowych, o którym mowa w art. 110 ust. 4 ustawy. 16) 
Datę powstania obowiązku podatkowego określa się odpowiednio na podstawie art. 101 ust. 2 i 4a ustawy. 17) 
Oświadczenie dotyczy przypadku, gdy zaznaczono kwadrat nr 1 w poz. 10. 18) 
Część nie jest wypełniana w przypadku otrzymania przez urząd skarbowy dokumentu w postaci elektronicznej. 19) 


