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REJESTRACJAREJESTRACJA POJAZDUPOJAZDU SPROWADZONEGOSPROWADZONEGO
ZZ ZAGRANICYZAGRANICY

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek (załącznik nr 1) oraz:
1. Dowód osobisty lub prawo jazdy – w przypadku osób fizycznych
oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą,

2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), REGON
oraz pełnomocnictwo dla osoby dokonującej rejestracji –
w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,

3. Dowód odprawy celnej przywozowej lub w przypadku zakupu
pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – zapis na fakturze
zakupu pojazdu określający numer, datę i miejsce odprawy
celnej – dotyczy pojazdów sprowadzanych z państw spoza
Unii Europejskiej,

4. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo
dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na
terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od
akcyzy - jeżeli samochód osobowy został sprowadzony
z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające uiszczenie
podatku od towarów i usług lub brak takiego obowiązku (druk
VAT 25) albo w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podatnika
podatku od towarów i usług – wyszczególniona na fakturze zakupu
pojazdu kwota podatku VAT – dotyczy pojazdów
sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej,

a ponadto:

6. Dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, faktura),
7. Dokument potwierdzający prowadzenie przez zbywcę działalności
związanej z obrotem pojazdami (kopia zaświadczenia o wpisie do
Ewidencji Działalności Gospodarczej lub kopia KRS), jeżeli pojazd
został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność
w zakresie obrotu pojazdami,

8. Dowód rejestracyjny pojazdu, a w przypadku pojazdu
sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się
przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację
pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów
w tym państwie;
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9. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego
pojazdu albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument
wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający
wykonanie oraz termin ważności badania technicznego. Uwaga –
w tym przypadku wymagane jest dodatkowe badanie techniczne
pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do
jego rejestracji.

10.Wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwo zgodności WE
wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym
dodatkowe dane techniczne niezbędne do rejestracji pojazdu
(dotyczy nowego pojazdu),

11. Dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie
producenta lub importera pojazdu o podleganiu obowiązkowi
zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

12. Tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany.

UWAGI:

1. Dokumenty dołączone do wniosku o rejestrację, sporządzone
w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski
przez tłumacza przysięgłego (dowód własności, dowód
rejestracyjny, dokumenty dotyczące homologacji pojazdu –
jeżeli są wymagane).

2. Punkt 5 nie dotyczy:
 przyczepy;

3. Punkt 11 dotyczy:
 samochodu osobowego;
 samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5 tony.

4. Wpłata, o której mowa w punkcie 11, ma być wniesiona przez
importera pojazdu na rachunek bankowy Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej
nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 w wysokości 500 zł.
Dowód wpłaty powinien zawierać numer VIN (nadwozia)
i markę pojazdu.

5. W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic
rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu
rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony,
właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza
stosowne oświadczenie.

6. Pojazd można zarejestrować warunkowo pomimo braku
dokumentów wymienionych w pkt. 4 i 5. Dokumenty te
powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu
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rejestracyjnego. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się
warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w
okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego
nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.

OPŁATY:

 256,00 zł – samochód osobowy, ciężarowy, autobus;
 197,00 zł – motocykl;
 121,50 zł – ciągnik rolniczy, przyczepa;
 111,50 zł – motorower.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji
administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje
rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym
czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd
do ruchu jest pozwolenie czasowe, które przed upływem
wyznaczonego terminu należy wymienić w tutejszym urzędzie na
dowód rejestracyjny.

Wymiana następuje bez dodatkowych opłat i wniosków.
W celu wymiany dokumentu, właściciel winien przedłożyć:

 pozwolenie czasowe wydane przy rejestracji;
 dowód osobisty lub prawo jazdy;
 dokument potwierdzający zawarcie umowy

ubezpieczenia OC.

PODSTAWA PRAWNA:
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity

Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005 roku z późn. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie
rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 roku tekst
jednolity)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie
szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem
pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 137, poz.
968 z 2007 roku).


