REJESTRACJA WARUNKOWA
Olesno, dnia ….........................................
…................................................................
Nazwisko i Imię

…................................................................
Kod pocztowy , Miejscowość

…................................................................
Ulica , nr domu

PESEL

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
Wydział Komunikacji i Transportu

OŚWIADCZENIE
o braku dokumentów wymaganych do rejestracji czasowej
z urzędu pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Pouczenie- Art 106 ustawy o akcyzie […]
3. Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest obowiązany […] dokonać
obliczenia i zapłaty […] akcyzy w terminie 30 dni […] nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu
osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. […]
Pouczenie – Art. 233 kodeksu karnego
§ 1. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu […] prowadzonym na podstawie
ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. […]
§ 6. Przepisy § 1 […] stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie […]
Ja, pouczony/pouczona o obowiązku zapłaty akcyzy najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu oraz o
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia:
1. Wnoszę o warunkową rejestrację pojazdu:
Marka pojazdu …............................................................................................................................
VIN …...............................................................................................................................................
mimo braku dołączonych do wniosku dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt.6, 6a i 8 ustawy Prawo
o ruchu drogowym, to jest:


dowodu odprawy celnej przywozowej*, i/lub



dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy albo brak obowiązku zapłaty akcyzy, albo
zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy*,

2. oświadczam, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w
zakresie własności pojazdu (w szczególności pojazd nie zostanie sprzedany, podarowany lub zbyty w
inny sposób, w całości lub w części, w kraju lub za granicą),
3. przyjmuję do wiadomości, że niedołączenie brakujących dokumentów przed upływem terminu
warunkowego dopuszczenia pojazdu do ruchu, określonego w pozwoleniu czasowym, powoduje
niezwłoczne zawiadomienie przez organ rejestrujący właściwego organu podatkowego lub celnego; w
razie niezwrócenia wydanych pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych organ rejestrujący
stosuje środki egzekucji,
co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

..............................................................
Czytelny podpis właściciela pojazdu

*niepotrzebne skreślić

