
 

 

DOKUMENTACJA WYMAGANA DO REJESTRACJI POJAZDU 

 

 

 

Rejestracja pojazdu nowego os.fizyczna 
 

 Faktura zakupu pojazdu, 
 Pełnomocnictwo z dowodem opłaty 

 Świadectwo zgodności-przy nowych samochodach 

 Oświadczenie o danych technicznych 

 Karta pojazdu (pojazdu samochodowego i motocykli), 
 Wpis do ewidencji CEIDG (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), 
 Zaświadczenie potwierdzające zapłatę akcyzy (dotyczy pojazdów osobowych) lub 

potwierdzenie zapłaty akcyzy na Fakturze zakupu 

 Wniosek do wydziału komunikacji z zgodą RODO 

 Dowód osobisty właściciela lub pełnomocnika do wglądu 

 Opłaty do wydziału komunikacji  (płatność można wnieść w kasie urzędu lub wykonując 
przelew na jego numer rachunku bankowego. 
 

 



Rejestracja pojazdu używanego os.fizyczna 
 Faktura lub umowa kupna sprzedaży (jeśli w dowodzie rejestracyjnym jest wpisany inny 

właściciel niż na umowie kupna należy przedłożyć dokumenty potwierdzające zakup od 
poprzedniego właściciela) 

 Dowód rejestracyjny z aktualnym przeglądem technicznym 

 Tablice rejestracyjne 

 Ważne ubezpieczenie OC 

 Karta pojazdu jeżeli była wydana 

 Wpis do CEIDG  jeżeli pojazd w działalności 
 Pełnomocnictwo z dowodem opłaty 

 Wniosek do wydziału komunikacji 
 Potwierdzenie z US złożenia wniosku PCC ? 

 Wniosek do wydziału komunikacji z zgodą RODO 

 Dowód osobisty właściciela lub pełnomocnika do wglądu 

 Opłaty do wydziału komunikacji  (płatność można wnieść w kasie urzędu lub wykonując 
przelew na jego numer rachunku bankowego. 

 Do wydziału komunikacji: opłata za pełnomocnictwo (17 zł) , opłata PCC  (podatek od 
czynności prawnych), 
 

 

 
Rejestracja pojazdu nowego firma  KRS 

 
 Faktura zakupu pojazdu 

 Pełnomocnictwo z dowodem opłaty 

 Świadectwo zgodności 
 Oświadczenie o danych technicznych 

 Karta pojazdu (pojazdu samochodowego i motocykli) 
 Zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG oraz umowa spółki cywilnej (jeśli dotyczy) 
 Wypis z rejestru sądowego oraz numer REGON – w przypadku spółek prawa handlowego 
 Zaświadczenie potwierdzające zapłatę akcyzy (dotyczy pojazdów osobowych) lub 

potwierdzenie zapłaty akcyzy na fv zakupu. 
 Wniosek do wydziału komunikacji z zgodą RODO 

 Dowód osobisty właściciela lub pełnomocnika do wglądu 

 Opłaty do wydziału komunikacji  (płatność można wnieść w kasie urzędu lub wykonując 
przelew na jego numer rachunku bankowego. 

 



 
Rejestracja pojazdu używanego FIRMA 

 
 Faktura lub umowa kupna sprzedaży (jeśli w dowodzie rejestracyjnym jest wpisany inny 

właściciel niż na umowie kupna należy przedłożyć dokumenty potwierdzające zakup od 
poprzedniego właściciela) 

 Dowód rejestracyjny z aktualnym przeglądem technicznym 

 Tablice rejestracyjne 

 Ważne ubezpieczenie OC (min 30 dni do odb.dow.rej stałego) 
 Karta pojazdu jeżeli była wydana 

 wpis do KRS 

WAŻNE: jeżeli sprzedającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność, a wystawia fakturę 
VAT, to musi załączyć swoje dokumenty rejestrowe potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

 Pełnomocnictwo z potwierdzeniem opłaty 

 Wniosek do wydziału komunikacji z zgodą RODO 

 Potwierdzenie z US złożenie wniosku PCC ? 

 Wniosek do wydziału komunikacji z zgodą RODO 

 Dowód osobisty właściciela lub pełnomocnika do wglądu 

 Opłaty do wydziału komunikacji  (płatność można wnieść w kasie urzędu lub wykonując 
przelew na jego numer rachunku bankowego. 

 Do wydziału komunikacji: opłata za pełnomocnictwo (17 zł) , opłata PCC  (podatek od 
czynności prawnych), 

 

 

 

Rejestracja pojazdu sprowadzanego z zagranicy z UNII 
 

 Dowód zakupu (dwujęzyczny nie wymaga tłumaczenia)  
 Dokumenty samochodowe –umowa itp. 
 Tłumaczenie przysięgłe dokumentów – dowód rejestracyjny, umowa inne 

 Badanie techniczne wykonane w Polsce 

 Pełnomocnictwo z potwierdzeniem opłaty 

 Wniosek do wydziału komunikacji z zgodą RODO 

 AKC-U (akcyza)Deklaracja uproszczona nabycia  wewnątrzwspólnotowego z potwierdzeniem 
opłaty i złożenia. 



 Dowód osobisty właściciela lub pełnomocnika do wglądu 

 Opłaty do wydziału komunikacji  (płatność można wnieść w kasie urzędu lub wykonując 
przelew na jego numer rachunku bankowego). 

 

 

Rejestracja pojazdu sprowadzanego z zagranicy spoza UNII 
 

 Dowód zakupu (dwujęzyczny nie wymaga tłumaczenia)  
 Dokumenty samochodowe –umowa itp. 
 Tłumaczenie przysięgłe dokumentów – dowód rejestracyjny, umowa inne 

 Badanie techniczne wykonane w Polsce 

 AKC-U (akcyza) zaświadczenie potwierdzające zapłatę akcyzy jeżeli odprawa celna odbyła się 
na terenie innego kraju niż Polska na terenie UE  

 Pełnomocnictwo z potwierdzeniem opłaty 

 Wniosek do wydziału komunikacji z zgodą RODO 
 Potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu w kraju, w którym był on zarejestrowany, 
 Zagraniczne tablice rejestracyjne – jeżeli do Polski wróciłeś pojazdem zakupionym za granicą 
 Dowód odprawy celnej przywozowej (SAD)* Dowód osobisty właściciela lub pełnomocnika 

do wglądu 

 Opłaty do wydziału komunikacji  (płatność można wnieść w kasie urzędu lub wykonując 
przelew na jego numer rachunku bankowego). 

 


