
ZAKUP  SAMOCHODU  I CO DALEJ  ?

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu obsługując codziennie sporą

liczbę  spraw  związanych  z  rejestracją  pojazdów  zauważa  potrzebę  podzielenia  się

informacjami na  temat dokumentów związanych z rejestracją.

Pragnę zwrócić uwagę na problemy związane z załatwianiem spraw wynikających z naszych

obowiązków, a  związanych  z  zakupem pojazdu.  Najlepiej  jak mamy wystarczającą  ilość

środków i nabywamy fabrycznie nowy pojazd prosto z salonu. Wówczas mamy ułatwione

zadanie,  bo  całość  dokumentów  potrzebnych  do  zarejestrowania  organizuje  i  przekazuje

bezpośrednio  sprzedawca  w  salonie  /akcyzę,  świadectwo  zgodności   WE  i  stosowne

oświadczenia zawierające dane niezbędne do rejestracji oraz kartę pojazdu/.

Inaczej jest, kiedy nabywamy pojazd już zarejestrowany w kraju i wszystkie czynności

z  tym  związane  musimy  wykonać  sami.  Co  i  jak  załatwić?  Gdzie  się  udać  w pierwszej

kolejności ? Na co zwrócić uwagę itd. to pytania,  które sobie zadajemy zwłaszcza wtedy,

kiedy znajdujemy się w takiej sytuacji po raz pierwszy. Otóż chcąc dokonać zakupu pojazdu

używanego,  zarejestrowanego  poszukujemy  w  różnych  źródłach  egzemplarza,  który  nam

odpowiada porównujemy ceny, przebieg pojazdu,  dane techniczne, kolor i wiele innych cech,

aż się zdecydujemy na zakup. Pozostaje jeszcze obejrzenie pojazdu, a w dalszej kolejności

skompletowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do jego zarejestrowania.

Są to oryginały dowodu własności, którym może być: umowa kupna-sprzedaży, albo

faktura  VAT,  umowa  darowizny  lub  inny  dokument  przenoszący  prawo  własności  do

pojazdu. Jeśli pojazd był już zarejestrowany w kraju, a z  takim tu  mamy do czynienia, to ma

również  przypisane  tablice  rejestracyjne,  dowód  rejestracyjny.  Dodatkowo  pojazdy

zarejestrowane po 01 lipca  1999r posiadają  też kartę  pojazdu.  Zawierając umowę kupna-

sprzedaży dobrze, jeśli sprawdzimy  wpisy  dokonane w dowodzie rejestracyjnym ze stanem

faktycznym. Sprawdźmy, czy jest wpisany współwłaściciel pojazdu i jakie są inne wpisy w

adnotacjach dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu. Dochowajmy należytej staranności przy

zawieraniu  umowy.  Dopilnujmy,  aby  umowa  była  podpisana  przez  wszystkie  strony

transakcji. Umowa podlega zgłoszeniu w urzędzie skarbowym. Niezależnie jednak od tego

obowiązkiem  nowego  właściciela  /właścicieli/  jest  rejestracja  pojazdu  we  właściwym

wydziale  komunikacji.  Ustawa  Prawo  o  ruchu  drogowym  określa,  że  właściciel  pojazdu

zarejestrowanego  jest  obowiązany  zawiadomić  w  terminie  nieprzekraczającym  30  dni  o

nabyciu lub zbyciu pojazdu. Dobrze jeśli dopełnimy wszystkich formalności w tym terminie.

Pozostaje jeszcze zgłoszenie ubezpieczycielowi  faktu nabycia pojazdu. Pamiętajmy także o



przeprowadzeniu badań technicznych pojazdu w wyznaczonym terminie. W związku z tym

zajrzyjmy do wpisów zawartych w dowodzie rejestracyjnym. 

Później pozostaje już tylko bezpiecznie poruszać się zakupionym autkiem. 
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