
REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

Załączniki do wniosku:
• dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu,
• dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany lub w przypadku pojazdu 
sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE, Konfederacją 
Szwajcarską lub państwem członkowskim EFTA – inny dokument stwierdzający rejestrację 
pojazdu, wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie, w przypadku 
utraty, kradzieży, zniszczeniu zagubieniu zagranicznego dowodu rejestracyjnego przedkłada się 
wtórnik dowodu rejestracyjnego lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestracyjny właściwy 
ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane w dowodzie rejestracyjnym,
• tablice rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie o ich braku, 
• zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane, albo 
dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument potwierdzający wykonanie oraz termin ważności 
badania technicznego,
• dowód uiszczenia opłaty recyklingowej, (opłata w wysokości 500zł na konto Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BGK III Oddział w Warszawie 65 1130 1062 
0000 0109 95 20 0014 – na dowodzie wpłaty należy podać numer nadwozia/VIN pojazdu), 
• dowód wpłaty za rejestrację pojazdu,
• pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika a ponadto:
dla pojazdów sprowadzonych spoza UE:
• dowód odprawy celnej przywozowe lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu 
prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami – zapis na fakturze zakupu określający 
numer, datę i miejsce tej odprawy, 
dla pojazdów sprowadzonych z terytorium UE:
• dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak 
obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie potwierdzające zwolnienie od 
akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj 
„czterokołowiec” lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” został sprowadzony z terytorium państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
• zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzający uiszczenie podatku od towarów i 
usług od pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich Unii Europejskiej albo brak takiego 
obowiązku jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku, gdy sprowadzony pojazd 
jest przedmiotem dostawy przez podatnika podatku od towarów i usług na terytorium RP przed 
dokonaniem pierwszej rejestracji na terytorium kraju zaświadczenie może być zastąpione fakturą z 
wyszczególnioną podatku od towarów i usług potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez tego 
podatnika, albo fakturą dokumentującą czynności, których podstawą opodatkowania jest marża, 
potwierdzająca dokonanie tej dostawy przez tego podatnika pod warunkiem, że odsprzedaż 
pojazdów stanowi przedmiot działalności tego podatnika. Jednak w tym przypadku należy 
przedłożyć dokument potwierdzający prowadzenie przez tego przedsiębiorcę działalności 
gospodarczej w tym zakresie. 

Uwaga: Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację, 
wyrejestrowanie, wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub 
właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium RP tłumacza przysięgłego danego języka 
dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został 
sprowadzony. Tłumaczenie nie dotyczy:

1) dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji
Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu w zakresie
zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, (Dotyczy kodów 



odpowiadającym kodom zawartym w polskim dowodzie rejestracyjnym)

2) wyciągu ze świadectwa homologacji albo świadectwa zgodności WE, albo odpisu decyzji 
zwalniającej pojazd z homologacji, wydanych na podstawie świadectwa homologacji albo decyzji 
zwalniającej pojazd z homologacji, zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji , przez 
właściwy organ państwa członkowskiego.

Termin ważności badania technicznego w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy uznaje 
się, o ile nie jest on dłuższy niż termin ważności badania technicznego ustalony na podstawie 
polskich przepisów.

W przypadku transakcji zbycia (sprzedaży) pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej, pomiędzy osobami fizycznymi przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju o 
wydanie zaświadczenia VAT-25 winien wystąpić do właściwego urzędu skarbowego pierwotny 
nabywca, tj. podmiot, który sprowadził pojazd. Zbywca takiego pojazdu powinien przekazać 
uzyskane zaświadczenie VAT-25 nowemu nabywcy.

Dokumenty do wglądu:
• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika


