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Ghid Leasing Financiar: REÎNMATRICULARE AUTOVEHICUL
Stimate client,
Vă mulțumim că ați ales BCR Leasing IFN drept partenerul dvs financiar de încredere.
Pentru a vă asigura o colaborare eficientă, dorim să vă expunem etapele pe care trebuie să le parcurgeți pentru reînmatricularea
bunului, după ridicarea documentelor de la BCR Leasing.

PASUL

1

Administrația Financiară - Direcția de Venituri Impozite și Taxe Locale
Se obține: Viza de Înmatriculare
Documente necesare:
• cartea de identitate a autovehiculului - copie
• fișa de înmatriculare - original
• certificatul de atestare fiscală - original
• factura de proprietate (de ultima rată sau valoare reziduală, cu seria de șasiu) - copie
• C.U.I-ul (pt. PJ) - copie sau CI (pt. PF) - copie

Revânzare:

• factura vânzare (pt. PJ) sau contract vânzare-cumparare (pt. PF)
• fișa de înmatriculare între utilizator și noul cumpărator

PASUL

2

Poliție
Se obține: Reînmatricularea bunului
Documentele necesare:
• cele menționate în ordinul 1501/2006 anexat
• TAXA PLACUȚE 40 RON la rând sau 85 RON preferențiale
• TAXA CERTIFICAT ÎNMATRICULARE (TALON) 49 RON

În situația în care bunul este vândut unei terțe persoane trebuie respectată urmatoarea procedură:

BCR LEASING IFN (vânzator) - (cumpărător) UTILIZATOR (vânzator) - (cumpărător) TERȚA
PERSOANĂ este intermediarul tranzacției
BCR LEASING predă utilizatorului:
• Factura de ultimă rată /val. reziduală - original
• Fișa de înmatriculare cu viza BCR LEASING IFN - original
• Certificat Atestare Fiscală al BCR LEASING IFN - original
• Cartea de identitate a autovehiculului - original
• Certificatul de înmatriculare al autovehiculului semnat și ștampilat - original

UTILIZATORUL predă noului cumpărător:
• Factura fiscală (tranzactie intre PJ-PJ/PF) sau contract de vânzare-cumpărare (tranzacție între PF-PF/PJ) - original
• Fișa de înmatriculare cu viza utilizatorului - original
• Certificat Atestare Fiscală al utilizatorului - original
• Toate documentele primite de la BCR LEASING IFN și amintite anterior

În speranţa că toate aceste informaţii v-au fost utile, vă stăm la dispozitie în orice agenţie BCR Leasing din ţară, precum și în
reţeaua noastră de parteneri și colaboratori.
Vă mulţumim pentru colaborare și vă asigurăm de eforturile noastre permanente pentru optimizarea serviciilor oferite.

Echipa BCR Leasing IFN
Prezentul ghid are titlu informativ. Nu răspundem pentru modificarea contravalorii taxelor sau a instituțiilor la care acestea trebuie achitate.
Ordin nr. 1501 din 13/11/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 941 din 21/11/2006
Intrare in vigoare: 01/12/2006
privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor
Publicat în 21/11/2006
Art. 8. - (1) TRANSCRIEREA TRANSMITERII DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA UNUI VEHICUL SE EFECTUEAZA IN BAZA URMATOARELOR DOCUMENTE:
a) cererea noului proprietar. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea
explicită în cerere;
b) fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, semnată de fostul şi noul proprietar, vizată de organele fiscale competente ale autorităţilor administraţiei publice locale.
În cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale, situaţie în care nu mai este necesară depunerea fişei de
înmatriculare. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia; (BCR LEASING)
c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie; (BCR LEASING)
d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie; (factura de ultima rata/valoare reziduala pe care e trecuta seria de sasiu a
autoturismului)
e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să
ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
f) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;
g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia;
h) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate; (BCR LEASING)
i) plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reşedinţa sau sediul pe raza altui judeţ decât al fostului proprietar;
j) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;
k) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, cu excepţia cazului în care acestea se păstrează de către noul proprietar;
l) procura specială, după caz;
(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea certificatului de înmatriculare al
vehiculului şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.
(3) Persoana juridică solicitantă a transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
competent, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie.
(4) Transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului se comunică în termen de 30 de zile, de către autoritatea care a efectuat-o, organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale.

