DOKUMENTY
POTRZEBNE DO WYKONANIA CZYNNOŚCI REJESTRACYJNYCH
Rejestracja nowego pojazdu (kupionego w salonie):
1.

dowód zakupu pojazdu (oryginał),

2.

świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i
informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu,

3.

oświadczenie importera o danych niezbędnych do rejestracji,

4.

w przypadku pojazdu wyprodukowanego w Unii Europejskiej potwierdzenie zapłaty akcyzy lub
oświadczenie salonu sprzedaży o posiadaniu takiego dokumentu (akcyzie podlegają samochody
osobowe i czterokołowe np. quad),

5.

w przypadku pojazdu wyprodukowanego poza Unią Europejską dokument potwierdzający odprawę
celną lub informacja o numerze, miejscu i dacie odprawy celnej (takie informacje mogą być
umieszczone na fakturze sprzedaży),

6.

karta pojazdu, jeśli była wydana (nie dotyczy: ciągników rolniczych, motorowerów, przyczep, naczep),

7.

oświadczenie o miejscu zamieszkania – jeśli adres zamieszkania właściciela pojazdu jest inny niż adres
zameldowania lub właściciel nie posiada adresu zameldowania lub pojazd został zakupiony na
jednoosobową działalność gospodarczą,

8.

pełnomocnictwo dla REJESTRATOR.PL,

9.

dodatkowo w przypadku zakupu pojazdu na firmę - wpis do CEIDG (dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą) lub KRS i REGON dla spółek

Przerejestrowanie używanego pojazdu kupionego w Polsce:
1.

aktualna polisa OC,

2.

dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym,

3.

karta pojazdu, jeśli była wydana (nie dotyczy: ciągników rolniczych, motorowerów, przyczep, naczep),

4.

tablice rejestracyjne 2 szt.,

5.

dowód zakupu pojazdu - oryginał (faktura lub umowa kupna sprzedaży),

6.

ewentualne faktury lub umowy pośrednie (pomiędzy danymi w dowodzie rejestracyjnym a fakturą lub
umową musi być zachowana ciągłość),

7.

oświadczenie o miejscu zamieszkania – jeśli adres zamieszkania właściciela pojazdu jest inny niż adres
zameldowania lub właściciel nie posiada adresu zameldowania lub pojazd został zakupiony na
jednoosobową działalność gospodarczą,

8.

pełnomocnictwo dla REJESTRATOR.PL,

9.

dodatkowo w przypadku zakupu pojazdu na firmę - wpis do CEIDG (dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą) lub KRS i REGON dla spółek

Przerejestrowanie używanego pojazdu sprowadzonego z zagranicy:
1.

aktualna polisa OC,

2.

dowód rejestracyjny zagraniczny z ważnym badaniem technicznym,

3.

karta pojazdu zagraniczna, jeśli była wydana (nie dotyczy: ciągników rolniczych, motorowerów, przyczep,
naczep),

4.

tłumaczenia przysięgłe karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego,

5.

badanie techniczne do I rejestracji w PL,

6.

Dokument Identyfikacyjny Pojazdu (DIP),

7.

akcyza (dotyczy samochodów osobowych) - w przypadku krajów UE lub odprawa celna (data, miejsce i
numer) - w przypadku zakupu z poza krajów UE,

8.

tablice rejestracyjne 2 szt.,

9.

dowód zakupu pojazdu - oryginał (faktura lub umowa kupna sprzedaży),

10.

ewentualne faktury lub umowy pośrednie (pomiędzy danymi w dowodzie rejestracyjnym a fakturą lub
umową musi być zachowana ciągłość),

10.

oświadczenie o miejscu zamieszkania – jeśli adres zamieszkania właściciela pojazdu jest inny niż adres
zameldowania lub właściciel nie posiada adresu zameldowania lub pojazd został zakupiony na
jednoosobową działalność gospodarczą,

11.

oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu,

12.

pełnomocnictwo dla REJESTRATOR.PL,

13.

dodatkowo w przypadku zakupu pojazdu na firmę - wpis do CEIDG (dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą) lub KRS i REGON dla spółek

Rejestracja pojazdu zabytkowego:
1.

aktualna polisa OC – jeśli pojazd posiada,

2.

dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym – jeśli pojazd posiada,

3.

badanie techniczne dla pojazdu zabytkowego,

4.

uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub
dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury lub dokument
potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,

5.

karta pojazdu, jeśli była wydana (nie dotyczy: ciągników rolniczych, motorowerów, przyczep, naczep),

6.

tablice rejestracyjne 2 szt. – jeśli pojazd posiada,

7.

dowód zakupu pojazdu - oryginał (faktura lub umowa kupna sprzedaży),

8.

ewentualne faktury lub umowy pośrednie (pomiędzy danymi w dowodzie rejestracyjnym a fakturą lub
umową musi być zachowana ciągłość),

9.

oświadczenie o miejscu zamieszkania – jeśli adres zamieszkania właściciela pojazdu jest inny niż adres
zameldowania lub właściciel nie posiada adresu zameldowania lub pojazd został zakupiony na
jednoosobową działalność gospodarczą,

10.

pełnomocnictwo dla REJESTRATOR.PL,

11.

dodatkowo w przypadku zakupu pojazdu na firmę - wpis do CEIDG (dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą) lub KRS i REGON dla spółek

Wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji HAK:
1.

aktualna polisa OC,

2.

badanie techniczne dodatkowe, dotyczące pojazdu, w którym zamontowano hak holowniczy (badanie
wykonuje okręgowa stacja kontroli pojazdów),

3.

dowód rejestracyjny,

4.

karta pojazdu jeżeli była wydana,

5.

pełnomocnictwo dla REJESTRATOR.PL

Wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji TAXI:
1.

aktualna polisa OC,

2.

badanie techniczne dodatkowe, dotyczące pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub
bagażowa (badanie wykonuje okręgowa stacja kontroli pojazdów),

3.

dowód rejestracyjny,

4.

karta pojazdu jeżeli była wydana,

5.

pełnomocnictwo dla REJESTRATOR.PL

Wpisanie do dowodu rejestracyjnego instalacji gazowej:
1.

aktualna polisa OC,

2.

wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania
gazem,

3.

faktura albo rachunek za montaż instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,

4.

dowód rejestracyjny,

5.

karta pojazdu, jeżeli była wydana,

6.

pełnomocnictwo dla REJESTRATOR.PL

W przypadku nowego pojazdu, przystosowanego fabrycznie do zasilania gazem, należy przedstawić świadectwo zgodności WE albo
świadectwo zgodności, w których znajduje się odpowiednia informacja.

Wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji VAT, CIT, PIT:
1.

aktualna polisa OC,

2.

badanie techniczne dodatkowe (badanie wykonuje okręgowa stacja kontroli pojazdów),

3.

dowód rejestracyjny,

4.

karta pojazdu, jeżeli była wydana,

5.

pełnomocnictwo dla REJESTRATOR.PL

Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji HAK, TAXI oraz instalacji gazowej:
1.

aktualna polisa OC,

2.

badanie techniczne dodatkowe badanie wykonuje okręgowa stacja kontroli pojazdów),

3.

dowód rejestracyjny,

4.

karta pojazdu, jeżeli była wydana,

5.

pełnomocnictwo dla REJESTRATOR.PL

Zgłoszenie nabycia:
1.

dowód zakupu pojazdu - oryginał (faktura lub umowa kupna sprzedaży),

2.

pełnomocnictwo dla REJESTRATOR.PL

Zgłoszenie zbycia:
1.

dowód sprzedaży pojazdu - oryginał (faktura lub umowa kupna sprzedaży),

2.

pełnomocnictwo dla REJESTRATOR.PL

