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Dariusz Sawicki

7 dokumentów 
niezbędnych do zarejestrowania 

samochodu z zagranicy

Darmowy raport dla  kupujących pojazdy z Unii Europejskiej

Z poradnika dowiesz się:
• Bez jakich dokumentów nie zarejestrujesz samochodu
• Ile czasu musisz poświęcić żeby skompletować wszystkie dokumenty
• Praktyczne rady jak uniknąć kłopotów przy kompletowaniu dokumentów
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Kupiłeś samochód z zagranicy a może dopiero się zastanawiasz nad kupnem takiego pojzdu.
Przeczytaj co i gdzie musisz załatwić przed udaniem się do urzędu komunikacji.

W przypadku kupna pojazdu zarejestrowanego w Polsce sprawa jest w miarę prosta – 
idziesz do urzędu komunikacji do 30 dni po kupnie i do 14 dni od dnia umowy załatwiasz urząd 
skarbowy.

Sprowadzenie samochodu z Unii Europejskiej powoduje znacznie większe komplikacje. 
Musisz dwa razy odwiedzić urząd skarbowy, dwukrotnie urząd celny i dwa razy tłumacza 
przysięgłego, dodatkowo czeka Cię wizyta na stacji kontroli pojazdów, w banku (jeśli nie masz 
konta internetowego) i w kasach urzędów gdzie trzeba wnieść opłaty skarbowe. 

Zwykle załatwisz te sprawy w tydzień. Na pewno potrzebujesz mieć minimum dwa dni 
urlopu jeśli urzędy nie pracują w godzinach kiedy Ty jesteś już po pracy.

SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA

Przed wizytą w urzędzie komunikacji i rejestracją pojazdu kupionego i zarejestrowanego w 
krajach Unii Europejskiej niezbędne będzie zgromadzenie poniższych dokumentów:

1. Dowód zakupu: umowa kupna/rachunek/umowa darowizny
2. Dowód rejestracyjny + tablice rejestracyjne
3. Zaświadczenie o zapłacie akcyzy (urząd celny)
4. VAT-25 (urząd skarbowy)
5. Opłata recyklingowa (bank)
6. Tłumaczenia przysięgłe (tłumacz przysięgły)
7. Badanie techniczne dodatkowe lub okresowe (stacja kontroli pojazdów)

1. DOWÓD ZAKUPU (umowa, rachunek, …)

Posiadanie umowy kupna, darowizny czy rachunku zakupu pojazdu wydaje się oczywiste. 
Kupując samochód w Anglii trzeba tego przypilnować bo tam dane kupującego wpisuje się w 
odpowiednim polu dowodu rejestracyjnego, niestety sam dowód w Polsce nie wystarczy – musisz 
mieć umowę!. 

Kupując samochody od pośredników przywożących samochody do Polski (nie mówimy tu o 
firmach, które odsprzedają dalej pojazd na podstawie faktury) mamy często do czynienia z sytuacją, 
że nie dają oni żadnych umów lub dają umowy inblanco z danymi sprzedawcy i jego podpisem. 
Kupując w ten sposób samochód narażamy się na sytuację, że osoba, która wzięła za pojazd 
pieniądze czyli pośrednik nie występuje w żadnych dokumentach i w razie jakichkolwiek 
problemów może stwierdzić, że nie ma z tym nic wspólnego.

MOJA RADA

Jeżeli kupujesz samochód od pośrednika, który nie chce załatwiać w Polsce wszystkich 
powyższych dokumentów kup od niego samochód za granicą. Jeżeli transakcja będzie miała 
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miejsce poza Polską a Ty przywozisz pojazd z zagranicy to na Tobie spoczywają wszystkie opłaty – 
Ty jesteś importerem.

Co musi znaleźć się w umowie?
1. imię i nazwisko oraz adres sprzedawcy (można dodać dla własnego bezpieczeństwa nr 

dowodu osobistego i PESEL jeśli to Polak),
2. imię i nazwisko oraz adres kupującego lub kupujących jeśli kupujesz pojazd wspólnie z 

drugą osobą,
3. dane kupowanego pojazdu (marka, model, nr VIN (nadwozia), 
4. cena zakupu i waluta transakcji,
5. miejscowość i data umowy,
6. podpisy kupującego lub kupujących i sprzedawcy.

Jeżeli sprzedawcą jest firma, która na pojazd wystawiła rachunek/fakturę to podpisy są nie 
wymagane.

Zastrzeżenia
Gdy w umowie są wpisane jakieś warunki zakończenia transakcji to muszą być dokumenty 

ich spełnienia. Przykładowo jest zastrzeżenie „do chwili pełnej zapłaty pojazd pozostaje własnością  
sprzedawcy” to jeżeli nie jest zaznaczone, że zapłacono pełną kwotę będzie trzeba przedstawić 
dodatkowy dokument od sprzedawcy potwierdzający zapłatę pieniędzy lub wpływ przelewu. Bez 
tego dodatkowego dokumentu rejestracja pojazdu nie będzie możliwa ponieważ nie został 
spełniony warunek na który się umówiły obie strony umowy.

Język umowy
Umowy mogą być sporządzone w języku polskim, dwujęzyczne lub tylko w języku obcym. 

Jeżeli umowa jest dwujęzyczna wymaga poświadczenia u tłumacza przysięgłego, że treść 
obcojęzyczna jest zgodna z treścią polską. W przypadku umowy w języku obcym musisz mieć 
tłumaczenie przysięgłe.

Sprawdzone mowy kupna i darowizny możesz pobrać z naszej strony.

2. DOWÓD REJESTRACYJNY i TABLICE

Dowód rejestracyjny jest niezbędny do okazania w każdym urzędzie i bez niego rejestracja 
pojazdu zwykle nie jest możliwa. 
(Jeżeli nie masz dowodu lub jego części zwróć się do nas po pomoc).

Obecnie dowody rejestracyjne składają się z dwóch lub więcej części. Wymagane będą wszystkie. 
Ponieważ przepisy i wzory dokumentów zmieniają się podobnie jak w Polsce możesz spotkać się z 
różnymi wzorami dokumentów w danym kraju. Są one nadal ważne i podlegają sukcesywnej 
wymianie co dzieje się zwykle przy przerejestrowaniu pojazdu.

Wzory dowodów rejestracyjnych możesz obejrzeć na naszej stronie.
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Tablice rejestracyjne jeśli są podlegają zwrotowi w urzędzie komunikacji. 
Często się jednak zdarza, że zagranicznych tablic nie ma bo są zdawane w zagranicznych urzędach 
lub nie są przekazywane przez sprzedawców. W takim przypadku importer składa oświadczenie o 
przyczynie braku tablic podczas rejestracji pojazdu w urzędzie.

3. AKCYZA – URZĄD CELNY

Jeżeli sprowadzasz samochód osobowy to musisz zgłosić się do 14 dni od dnia przekroczenia 
granicy do urzędu celnego i zapłacić podatek akcyzowy.

Stawka akcyzy zależy od pojemności samochodu. Obecnie obowiązują dwie:
1. 3,1% dla pojazdów o pojemności do 2000 cm3

2. 18,6% jeżeli pojemność jest wyższa niż 2000 cm3

Drugim czynnikiem jaki jest brany pod uwagę jest cena samochodu i jego wartość rynkowa w 
Polsce. Zgodnie z przepisami Urząd Celny porównuje cenę zakupu z ceną takie pojazdu w Polsce i 
jeśli kupiłeś okazyjnie samochód taniej niż 20-30% od średniej krajowej to zapłacisz akcyzę od 
wyższej kwoty.
Niską cenę można obronić na dwa sposoby:

1. dołączając opinię rzeczoznawcy, która kosztuje kilkaset złotych,
2. dołączając faktury, rachunki na naprawy kupionego samochodu.

Wraz ze złożeniem druku AKC-U składasz wniosek do naczelnika urzędu celnego o wydanie 
zaświadczenia o zapłacie akcyzy. Po wpłynięciu pieniędzy na konto Izby Celnej możesz zgłosić się 
po odbiór zaświadczenia niezbędnego do rejestracji pojazdu. Za zaświadczenie musisz zapłacić 17 
zł.

Skorzystaj z naszego programu on-line, który wyliczy akcyzę, wstawi kody CN i wypełni wszystkie 
niezbędne formularze.

4. VAT-25 – URZĄD SKARBOWY

Zaświadczenie o zapłacie podatku VAT lub braku obowiązku zapłaty podatku VAT wydawane jest 
przez urząd skarbowy.
Zaświadczenie urzędy wydają do 7 dni. Niektóre jak np. w Namysłowie w ciągu godziny!
Druk VAT-25 niezbędny do rejestracji pojazdu przy imporcie dostaje się po złożeniu:

1. VAT-24 głównie wtedy gdy w cenie zakupu jest wliczony VAT zagraniczny lub są to umowy 
kupna, darowizny, rachunki z komisu i nie ma VAT...

2. VAT-23 głównie dla firm kupujących samochody na faktury w cenach netto

Składając VAT-24 podatek w postaci podwyższonej opłaty za wydanie zaświadczenia w wysokości 
160 zł (zaświadczenie w urzędzie kosztuje 17 zł) wpłacasz na konto urzędu miasta, gminy, powiatu 
w zależności gdzie mieści się Twój urząd skarbowy.

Jeżeli składasz VAT-23 to do informacji dołączasz dowód zapłaty podatku VAT przy czym w 
zależności od urzędu liczona jest różnie podstawa. Więcej na naszym blogu
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Po mniej więcej tygodniu odbierasz zaświadczenie VAT-25, które jest wymagane w urzędzie 
komunikacji do rejestracji pojazdu.

Oba formularze możesz wypełnić on-line za pośrednictwem naszej strony.

5. OPŁATA RECYKLINGOWA

Każdy pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej niż 3,5 tony przed pierwszą rejestracją w 
Polsce musi mieć zapłaconą opłatę recyklingową.
Opłata ta to stały podatek w wysokości 500 zł. Dotyczy on nowych i używanych pojazdów. 
Samochody nowe kupowane w polskich salonach mają taką opłatę zapewnioną przez importerów 
lub producentów. 
W przypadku importu prywatnego musimy wpłacić 500 zł na konto Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska (NFOŚiGW) w Warszawie.

Kto płaci recykling?
Wpłacającym jest ZAWSZE ta osoba lub firma, która sprowadziła pojazd do Polski. 
Jeżeli np. kupujesz samochód od firmy handlującej pojazdami, które kupują na siebie samochody, 
robią opłaty i sprzedają „gotowe do rejestracji” to znaczy, że recykling MUSI być zapłacony przez 
tą osobę lub firmę.
Gdy kupisz pojazd od pośrednika bez recyklingu MUSISZ wpłacić w jego imieniu czyli 
wpłacającym  nie jesteś Ty tylko pośrednik.

W tytule wpłaty wpisujemy: opłata recyklingowa, marka samochodu, VIN:
Wpłaty dokonujemy w jakimkolwiek banku, poczcie czy agencji opłat lub robimy przelew z 
naszego konta.
Ważne:
Ostatnimi czasy banki wprowadziły strasznie wysokie opłaty dla osób nie mających kont. Bank 
Ochrony Środowiska pobiera 15 zł, PKO są 25 zł. 
Lepiej więc zrobić sobie taką opłatę wcześniej by w przypadku gdy w urzędzie nie będzie takich 
opłat nie tracić czasu na poszukiwania banku czy poczty a potem nie przepłacić za opłatę bankową.

Korzystając z usługi on-line naszej stronie www.DRUKI.RejestracjaSamochodu.pl
wśród druków będzie też wypełniony druk przelewu zawierający Twoje dane, dane Twojego 
samochodu oraz dane NFOŚiGW

6. TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

Czy to prawda, że nie trzeba już robić tłumaczeń przysięgłych?
Prawda lecz dotyczy to przypadków gdy mamy do czynienia  z unijnymi dowodami rejestracyjnymi 
i nie ma w nich innych pól zawierających jakieś komentarze, uwagi i dopiski dodane przez urząd 
komunikacji kraju gdzie pojazd był ostatnio zarejestrowany. W praktyce takie przypadki występują 
rzadko.

Natomiast na pewno trzeba tłumaczyć inne dokumenty sporządzone w obcych językach takie jak:
1. umowy
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2. rachunki, faktury
3. odprawy celne dotyczy samochodów sprowadzanych np. z USA przez Niemcy

Jeżeli umowy są dwujęzyczne to zwykle wymaga się potwierdzenia zgodności treści polskiej z 
zagraniczną przez tłumacza.
Niektóre urzędy komunikacji np. wrocławski nie wygają poświadczania dwujęzycznych umów.

Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe można zlecić w naszym biurze osobiście lub on-line na stronie 
www.MultiTlumacz.pl

7. BADANIE TECHNICZNE DODATKOWE LUB OKRESOWE

Czy muszę robić badanie techniczne skoro zagraniczne jest ważne?
I tak i nie w zależności od kraju z którego pochodzi pojazd i posiadanych dokumentów.

NIE - jeżeli badanie jest ważne wg polskich przepisów to będzie ono przepisane na podstawie 
danych z zagranicznego dowodu rejestracyjnego lub zaświadczenia o ważnym badaniu 
technicznym.
Jak wiadomo w Polsce mamy takie zasady: po pierwszej rejestracji pojazdu nowego robimy 
badanie po 3 latach, następnie po 2 latach i potem co roku.
W Niemczech i Włoszech po 5 latach badania są ważne na dwa lata. W takim przypadku w Polsce 
będzie ważny tylko pierwszy rok.
Przykłady:

1. W niemieckim dowodzie mamy wpisane nachste HU Januar 2013 (następne badanie 
techniczne styczeń 2013) odejmujemy 1 rok i okazuje się, że badanie jest ważne w Polsce 
do końca stycznia 2012.

Jak znaleźć informację o badaniach technicznych?
W różnych krajach funkcjonuje to różnie np. w Niemczech i Włoszech data następnego badania 
technicznego jest wpisywana w dowodzie rejestracyjnym, w Holandii natomiast jest wydawana 
oddzielna kartka, którą wozi się w samochodzie.

TAK – jeżeli nie ma wszystkich danych wymaganych przez polskie przepisy oraz jeżeli na umowie 
lub fakturze zakupu jest napisane, że pojazd jest po wypadku.
Niestety polskie „unijne” dowody rejestracyjne zawierają pola których nie ma w dowodach 
zagranicznych np. rok produkcji lub niektóre dane są podane w innych jednostkach np. w 
Niemczech nacisk na oś jest w kg a w Polsce w kN.
Dane można ustalić w następujący sposób:

1. pojechać na stację kontroli pojazdów i zrobić badanie dodatkowe ustalające dane 
techniczne, które kosztuje ok. 60 zł.

2. wystąpić do przedstawiciela producenta danej marki i od nich uzyskać stosowne 
zaświadczenie. Przykładowo Mercedes Polska wydaje takie zaświadczenia w cenie 206 zł 
brutto.

Jeżeli w umowie lub rachunku jest wpisane, że pojazd jest powypadkowy to zgodnie z Prawem o 
ruchu drogowym należy zrobić dodatkowe badanie powypadkowe.
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Jak pojechać na badania techniczne gdy nie mam ważnych badań lub dokumentów?

W takim przypadku są następujące możliwości:
1. Po wykonaniu wszystkich opłat zarejestrować pojazd na próbne – czerwone tablice wydane 

w celu zrobienia badań technicznych, kosztują ok. 100 zł i są ważne 30 dni. Z tablicami 
udać się na badanie techniczne.

2. Przewieźć samochód na badanie techniczne lawetą
3. Kupić niemieckie tablice Kurzzeitkennzeichen, ważne 5 dni  i załatwiać wszelkie 

formalności przy okazji ciesząc się jazdą nowym nabytkiem. Tablice wraz z dowodem 
rejestracyjnym i międzynarodowym ubezpieczeniem OC – zieloną kartą kosztują ok. 600 zł 
i można je kupić u nas osobiście lub on-line na stronie www.ZolteTabliceRejestracyjne.pl

PODSUMOWANIE

Jak widać sprowadzenie samochodu z zagranicy wiąże się wykonaniem wielu niezbędnych 
czynności na które musisz sobie zarezerwować odpowiednią ilość wolnego czasu.

Na pewno możesz samodzielnie przecierać wszystkie ścieżki biorąc niezbędne dni urlopu żeby się z 
tym uporać.

Ze swojej strony mamy dla Ciebie propozycję
Zdaj się na nas, nie musisz być w żadnym urzędzie!

Nasza oferta jest dla Ciebie jeżeli:
– nie masz czasu by uczyć się jak wypełniać wszystkie wymagane formularze,
– nie znasz numerów kont urzędów i nie masz ochoty ich wyszukiwać w internecie,
– nie możesz sobie pozwolić na urlop z powodu zakupu samochodu za granicą,
– nie lubisz kolejek ani załatwiania urzędowych spraw.

Wypełnij formularz on-line i dostań wycenę kosztów rejestracji pojazdu na swojego mail'a:

www.RejestracjaSamochodu.pl/zzagranicy

E-mail: prowent@rejestracja-samochodu.pl
Tel. +48 71 341 77 06,+ 48 605 428 622

www.RejestracjaSamochodu.pl

© Dariusz Sawicki RejestracjaSamochodu.pl - wszystkie prawa zastrzeżone strona 7 z 7

http://www.RejestracjaSamochodu.pl/
http://www.RejestracjaSamochodu.pl/zzagranicy
http://www.RejestracjaSamochodu.pl/zzagranicy
mailto:prowent@rejestracja-samochodu.pl
http://www.ZolteTabliceRejestracyjne.pl/

