
Jak wypełni� formularz podatkowy PCC-3 i 

PCC-3A?
Kupuj�c samochód nale�y wypełni� i zło�y� w urz�dzie skarbowym deklaracj� w sprawie 

podatku od czynno�ci cywilno prawnych, czyli formularzu PCC-3. Od dnia 01.01.2007 

obowi�zek składania deklaracji PCC, a tak�e obliczenia i wpłacenia podatku b�dzie ci��ył 

wył�cznie na kupuj�cym.

Nie ulegnie zmianie sytuacja osób, które zdecyduj� si� na zamian� pojazdów. Nadal obowi�zek 

podatkowy b�dzie ci��ył na obu stronach transakcji, przy czym - jak dotychczas - mog� si� one 

umówi�, która zło�y podpisan� wspólnie deklaracj� i zapłaci podatek. 

Formularz PCC-3
Poni�ej opisane s� pola formularza PCC-3, by ułatwi� Ci jego wypełnienie. Numery oznaczaj�

numery pól w formularzu PCC-3.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika wym. w cz. B tutaj wpisz NIP kupuj�cego czyli 

swój.

4. Data dokonania czynno�ci (dzie� - miesi�c - rok) wpisz dat� zawarcia umowy kupna-

sprzeda�y. 

Cz��� A

5. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego, tutaj wpisz nazw� swojego urz�du skarbowego, 

w którym zło�ysz formularz.

6. Cel zło�enia deklaracji. Tutaj zaznacz krzy�ykiem kwadracik nr 1 je�li jeszcze nie składałe�

deklaracji podatkowej. Je�li chciałby� zło�y� korekt� deklaracji ( np. w przypadku zmiany 

warto�ci pojazdu ) zaznacz krzy�ykiem kwadracik nr 2. W tym wypadku do deklaracji 

powiniene� doł�czy� pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

Cz��� B

7. Podmiot składaj�cy deklaracj� (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat). Zgodnie z informacj�

otrzyman� z Urz�du Skarbowego mo�na zaznaczy� w przypadku kupna pojazdu jedn� z dwóch 

opcji ( w zwi�zku z brakiem opcji nabywca ):

1. podmiot zobowi�zany solidarnie do zapł�ty podatku, lub

5. inny podmiot.

Sugerujemy jednak aby pole to zostawi� puste i uzupełni� je w momencie składania 

deklaracji w Urz�dzie Skarbowym po konsultacji z urz�dnikiem.

8. Rodzaj podatnika (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat). Tutaj zaznacz krzy�ykiem kwadracik nr 1 

je�li nie jeste� osob� fizyczn� (np. spółka), zaznacz krzy�ykiem kwadracik nr 2 je�li jeste� osob�

fizyczn� ("zwykłym podatnikiem")

Załó�my, �e jeste� osob� fizyczn�.

9. Nazwa pełna, REGON* / Nazwisko, pierwsze imi�, data urodzenia, PESEL**. Zgodnie z 

tytułem pola wpisz: nazwisko, imi�, dat� urodzenia, PESEL. 

10. Nazwa skrócona*/ Imi� ojca, imi� matki**. Wpisz imiona rodziców.

W przypadku, gdy kupuj�cym jest firma, nale�y poda� jej pełn� i skrócon� nazw�, oraz numer 

identyfikacyjny REGON



11-20. W tych polach wpisz swój adres zamieszkania ( w przypadku firm b�dzie to adres 

siedziby ).

Cz��� C

Okre�lamy tu przedmiot opodatkowania.

21. Przedmiot opodatkowania (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat). Zaznacz krzy�ykiem kwadracik "1. 

umowa"

22. Miejsce poło�enia rzeczy lub miejsce wykonywania prawa maj�tkowego (zaznaczy�

wła�ciwy kwadrat). Zaznacz krzy�ykiem kwadracik 1 albo 2, które okre�laj� miejsce poło�enia 

rzeczy, w tym przypadku samochodu.

23. Miejsce dokonania czynno�ci cywilnoprawnej (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat). Zaznacz 

krzy�ykiem miejsce zawarcia umowy kupna sprzeda�y

24. Szczegółowe okre�lenie przedmiotu czynno�ci cywilnoprawnej.

Trzeba tu szczegółowo okre�li� (opisa�) przedmiot naszej umowy kupna-sprzeda�y, czyli 

samochód. Wpisz tu: mark�, typ, model, rodzaj, rodzaj nadwozia, numer podwozia/nadwozia, 

numer silnika, pojemno�� silnika i przebieg. Wi�kszo�� tych danych znajdziesz w dowodzie 

rejestracyjnym pojazdu. 

Cz��� D

W tej cz��ci formularza PCC-3 obliczamy podatek nale�ny Urz�dowi Skarbowemu. Wypełniamy 

pierwszy wiersz w tabeli czyli umowa sprzeda�y.

25. Podstawa opodatkowania. Wpisz tu zaokr�glon� kwot� do pełnego złotego, za jak� kupujesz 

samochód (przeniesiona kwota z umowy kupna-sprzeda�y).

26. Stawka podatku. Wpisz stawk� podatku, któr� obj�ta jest sprzeda� samochodu. Stawka 

wynosi 2%.

27. Obliczony nale�ny podatek od czynno�ci cywilnoprawnej. W tym polu obliczamy podatek. 

Nale�y od podstawy opodatkowania z pola 25 obliczy� 2%.

Mo�esz to zrobi� w nast�puj�cy sposób: pomnó� kwot� z pola 25 przez 0,02. Wynik zapisz w 

polu nr 26. Kwot� z pola 27 wpisz do pola 43. Kwota nale�nego podatku. Podatek ten nale�y 

uregulowa� w ci�gu 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzeda�y samochodu. 

Cz��� E

Wypełnij tylko w przypaku, je�eli zawarły j� osoby (firmy), z których �adna nie mieszka (nie ma 

siedziby) na terenie Polski. 

Cz��� F

W przypadku: - umowy spółki, nale�y poda� adres siedziby spółki (rzeczywistego orodka 

zarz�dzania), - umowy sprzeda�y, gdy kupujacy nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na 

terytorium RP, nale�y poda� miejsce zamieszkania lub siedzib� sprzedawcy, a je�eli �adna ze 

stron nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium RP, nale�y poda� miejsce 

dokonania czynnoci, - umowy sprzeda�y przedsi�biorstwa albo jego zorganizowanej cz��ci, 

nale�y poda� siedzib� przedsi�biorstwa albo jego zorganizowanej cz��ci. 



Cz��� G

W tej cz��ci informujesz czy razem z formularzem PCC-3 składasz zał�cznik PCC-3/A. 

Zał�cznik ten doł�czasz, tylko wtedy gdy w czynno�� cywilnoprawn� zaanga�owane s� wi�cej 

ni� dwie strony (osoby, firmy) np. samochód b�dzie posiadał współwła�ciciela. 

Cz��� H

W tej cz��ci wpisz dat� wypełnienia formularza PCC-3, jak równie� swoje dane osobowe. 

Pami�taj o własnor�cznym podpisie. Bez niego formularz jest niewa�ny.

W takiej postaci formularz jest gotowy do zło�enia w urz�dzie skarbowym. 

Formularz PCC-3A
Zdarza si� �e nabywc� s� dwie osoby (lub wi�cej). W takim wypadku do urz�du skarbowego 

nale�y dostarczy� oprócz formularza PCC-3 formularz PCC-3A. W skrócie formularz ten 

zawiera informacj� o pozostałych uczestnikach transakcji, którzy zostali wymienieni na umowie 

kupna-sprzeda�y.

Poni�ej opisane s� pola formularza PCC-3A, by ułatwi� Ci jego wypełnienie. Numery oznaczaj�

numery pól w formularzu PCC-3A.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika wym. w cz. B deklaracji PCC-3. Tutaj wpisz swój 

NIP (pole 1. z formularza PCC-3).

2. Data dokonania czynno�ci (dzie� - miesi�c - rok) wpisz dat� zawarcia umowy kupna-

sprzeda�y.

3. Zał. nr - numer zał�cznika (01, 02, 03, ...). 

Cz��� A

W tej cz��ci wpisujesz dane kupuj�cego identyczne z tymi, które wprowadziłe� w cz��ci B 

formularza PCC-3. A wi�c:

4. Rodzaj podatnika (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat). Tutaj zaznacz krzy�ykiem kwadracik nr 1 

je�li nie jeste� osob� fizyczn� (np. spółka), zaznacz krzy�ykiem kwadracik nr 2 je�li jeste� osob�

fizyczn� ("zwykłym podatnikiem")

5. Nazwa pełna,REGON* / Nazwisko, pierwsze imi�, data urodzenia, PESEL**. Zgodnie z 

tytułem pola wpisz nazwisko, imi�, dat� urodzenia. 

6. Nazwa skrócona*/ Imi� ojca, imi� matki**. Wpisz imiona rodziców.

Cz��� B

Cz��� B formulrza to dane identyfikacyjne drugiego nabywcy pojazdu. Wypełniasz j� zgodnie z 

opisem przy ka�dym polu.

21. Rodzaj podmiotu (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat).

W zwi�zku z brakiem opcji nabywca sugerujemy pozostawi� to pole puste i uzupełni� je w 

momencie składania deklaracji w Urz�dzie Skarbowym po konsultacji z urz�dnikiem. 

Uwaga:

Nie zapomnij o podpisie. Formularz bez podpisu jest nie wa�ny!


