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1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 
 

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

2. Nr dokumentu 3. Status 

 

PT-1 

OŚWIADCZENIE O WYBORZE OPODATKOWANIA PODATKIEM TONAŻOWYM  
 

Podstawa prawna: Art. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 31, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

Składający:  Przedsiębiorcy żeglugowi, o których mowa w art. 3 ustawy.  

Termin składania: Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy. 

Miejsce składania: Urząd skarbowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy, zwany dalej „urzędem skarbowym”. 

Na formularzu należy podawać wszystkie nazwy w pełnym brzmieniu (bez stosowania własnych skrótów). Szczególnie należy zwrócić  
uwagę na poprawny zapis nazw ulic, statków, itp. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA OŚWIADCZENIA 

 4. Urząd skarbowy, do którego jest adresowane oświadczenie 

 5. Cel złożenia oświadczenia (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 1. wybór opodatkowania podatkiem tonażowym1)                                              2. zmiana danych zawartych w oświadczeniu1) 

 3. zakończenie działalności objętej ustawą1)   

 6. Zakres zmiany danych (zaznaczyć właściwy kwadrat w przypadku zaznaczenia w poz. 5 kwadratu nr 2) 

Zakres zmiany danych spowodował zmianę właściwości naczelnika urzędu skarbowego     1. tak   2. nie 

  7. Poprzedni naczelnik urzędu skarbowego (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia w poz. 6 kwadratu nr 1) 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO 
 * - dotyczy składającego niebędącego osobą fizyczną    ** - dotyczy składającego będącego osobą fizyczną 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
  8. Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

    1. składający niebędący osobą fizyczną     2. osoba fizyczna 

 9. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 

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

 10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat  

 13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

 17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 

C. INFORMACJA O POSIADANYM DOKUMENCIE ZGODNOŚCI 

 

19. Numer Dokumentu Zgodności 20. Data ważności od (dzień - miesiąc - rok) 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

21. Data ważności do (dzień - miesiąc - rok) 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

D. DANE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

D.1. RODZAJ ŚWIADCZONYCH USŁUG ZGODNIE Z ART. 3 UST. 1 i 2 USTAWY  
 

 22. przewóz ładunków lub pasażerów,     23. ratownictwo pełnomorskie, 
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D.2. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  ZGODNIE Z ART. 3 UST. 2 
       USTAWY (zaznaczyć właściwe kwadraty, pod warunkiem że działalność, o której mowa w poz. 24–33, jest związana ze świadczeniem 

          usług, o których mowa w poz. 22 i 23) 
  

24. dzierżawa i użytkowanie kontenerów, 

25. prowadzenie działalności załadunkowej, rozładunkowej i naprawczej, 

26. prowadzenie terminali pasażerskich, 

27. sprzedaż towarów lub usług na pokładzie statku pasażerskiego lub pasażersko-towarowego w celu ich wykorzystania na pokładzie statku, 

28. prowadzenie działalności kantorowej na pokładzie statku pasażerskiego i pasażersko-towarowego, 

29. dowóz lądowy i morski ładunku lub pasażerów, 

30. przewóz ładunków lub pasażerów w transporcie multimodalnym, 

31. zarządzanie cudzym statkiem, 

32. świadczenie usług agentów i maklerów morskich, usług brokerskich i usług agencji zatrudnienia, związanych z załogą statku, 

33. zawieranie umów najmu, dzierżawy lub czarteru statku  
 

 D.3. OKRES OPODATKOWANIA ZGODNIE Z ART. 10 USTAWY 
 

 

34. Data od (dzień - miesiąc - rok) 
 
 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

35. Data do (dzień - miesiąc - rok) 
 
 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

 

36. Data zakończenia działalności objętej ustawą (dzień - miesiąc - rok)  (wypełnić w przypadku zaznaczenia w poz.5 kwadratu nr 3)  
 
 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

E. INFORMACJA O STATKACH EKSPLOATOWANYCH W ŻEGLUDZE MIĘDZYNARODOWEJ 
W przypadku zaznaczenia w poz. 5 kwadratu nr 1 lub 2, należy podać dane wszystkich statków eksploatowanych przez przedsiębiorcę 
żeglugowego w żegludze międzynarodowej, z których dochód opodatkowany jest podatkiem tonażowym.  

Nazwa statku Numer IMO Status statku 

u przedsiębiorcy 

żeglugowego 2) 

 

Pojemność netto (NT) statku 

a b c d 

37. 38. 39. 40. 

41. 42. 43. 44. 

45. 46. 47. 48. 

49. 50. 51. 52. 

53. 54. 55. 56. 

 

F. OŚWIADCZENIA  (zaznaczyć właściwe kwadraty): 
 

 

 

Oświadczam, że w przypadku holownika – co najmniej 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej w ciągu roku będzie 

stanowił przewóz ładunku lub pasażerów drogą morską, a w przypadku pogłębiarki – co najmniej 50% czasu pracy 

faktycznie wykonywanej w ciągu roku będzie stanowił przewóz wydobytego materiału drogą morską. 

 

 
Oświadczam, że prowadzę działalność „zarządzanie cudzym statkiem” z państwa członkowskiego UE i większość osób 

zatrudnionych przeze mnie na lądzie lub na statku stanowią obywatele państw członkowskich UE. 

 

 
Oświadczam, że przestrzegam na swoim statku (statkach) standardów pracy i życia wymaganych przez Międzynarodową 

Organizację Pracy w tym zakresie.  

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / PEŁNOMOCNIKA 
 

 57. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za złożenie oświadczenia 

 58. Data wypełnienia oświadczenia (dzień - miesiąc - rok) 
 
 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

59. Podpis składającego / pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika należy również podać 

adres zamieszkania tej osoby) 
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Objaśnienia 
 

  1) Niniejszy formularz może być składany w charakterze oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym albo zmiany danych 
 zawartych w oświadczeniu albo oświadczenia o zakończeniu działalności objętej ustawą. 

  2) Status statku u przedsiębiorcy żeglugowego: 

     1 - przedsiębiorca żeglugowy we własnym imieniu  uprawia żeglugę statkiem własnym lub cudzym oraz posiada ważny Dokument Zgodności, 

     2 - przedsiębiorca żeglugowy jest właścicielem statku, ale nie uprawia równocześnie we własnym imieniu żeglugi statkiem własnym  

     lub cudzym, 

     3 - przedsiębiorca żeglugowy zarządza cudzym statkiem w cudzym imieniu i na cudzą rzecz na podstawie umowy oraz posiada ważny 

     Dokument Zgodności. 

 

Pouczenie 

 

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

karnym skarbowym. 
 


