
Sprawdź datę ważności ubezpieczenia OC najpierw na
https://historiapojazdu.gov.pl/ a następnie bezpośrednio w
towarzystwie ubezpieczeniowym (jego nazwę poznasz na
https://www.ufg.pl/) Zrób to najlepiej tego samego dnia co zakup
pojazdu. Polisa może kończyć(i się nie odnowi) lub być nieopłacona a
jej brak to kara w wysokości nawet kilku tysięcy złotych.

Wykonaj przegląd techniczny jeśli pojazd sprowadzono z zagranicy.
Takie pojazdy muszą mieć ważny przegląd z Polski nawet gdy ten
zagraniczny się nie skończył. Gdy kupiłeś pojazd zarejestrowany w
Polsce a jego przegląd techniczny jest ważny przejdź do kolejnego pkt.
.
Zapłać podatek od czynności cywilno prawnych PCC-3. Masz na to 14dni.
Osoby zwolnione to: osoby niepełnosprawne kupujące pojazd na własny
użytek, kupujący od firmy, kupujący za granicą od osoby tam
mieszkającej/ firmy tam zarejestrowanej, gdy wartość rynkowa (nie
koniecznie na umowie) wynosi mniej niż 1000zł

Zapłać podatek akcyzowy jeśli sprowadziłeś pojazd z zagranicy. Masz na
to 30dni. Wysokość podatku: 3,1% wartości pojazdu jeśli auto ma silnik
o poj. do 2,0 l lub 18,6% wartości pojazdu, gdy auto ma silnik o
pojemności powyżej 2,0 l

KUPUJESZ AUTO?
SPRAWDŹ CHECKLISTĘ
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wniosek o rejestrację pojazdu,
dotychczasowy dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym,
dowód własności pojazdu (faktura VAT, umowa sprzedaży itp.),
kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
dotychczasowe tablice rejestracyjne (jeśli będą zmieniane),
dokument tożsamości
ważną polisę OC (do wglądu)
dokument o udzieleniu pełnomocnictwa (jeśli konieczny)

dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony
z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii
Europejskiej
dokument potwierdzający zapłatę akcyzy albo dokument potwierdzający
brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju 
tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego
tablice rejestracyjne – jeżeli pojazd był zarejestrowany, lub
oświadczenie wypełniane w urzędzie w przypadku auta bez tablic

Udaj się do wydziału komunikacji zabierając ze sobą:
(dla pojazdów kupionych w Polsce)

(dla pojazdów kupionych za granicą DODATKOWO)
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Masz problem z ubezpieczeniem pojazdu, potrzebujesz pomocy?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji 


