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Etapele ce trebuie parcurse pentru reinmatricularea bunului
dupa ridicarea documentelor de la BCR LEASING IFN SA

***PASUL 1: Administratia Financiara – Directia de Venituri Impozite si Taxe Locale
Se obtine: Viza de Inmatriculare
Documente necesare:
cartea de identitate a autovehiculului – copie
fisa de inmatriculare – original
Revanzare:- factura vanzare (pt.PJ) sau
certificatul de atestare fiscala – original
contract vanzare-cumparare (pt.PF)
factura de proprietate (de ultima rata sau valoare
- fisa de inmatriculare (intre utilizator
reziduala, cu seria de sasiu) - copie
si noul cumparator)
C.U.I-ul (pt PJ) – copie sau CI (pt PF) – copie

***PASUL 2 : DITL sau Politie

-TAXA CERTIFICAT INMATRICULARE(TALON)

-

37 RON

***PASUL 3 : Politie
Se obtine: Reinmatricularea bunului
Documentele necesare: cele mentionate in ordinul 1501/2006 anexat
TAXA PLACUTE
40 RON la rand sau 85 RON preferentiale
!!!! In situatia in care bunul este vandut unei terte persoane trebuie respectata urmatoarea procedura:
BCR LEASING IFN (vanzator) – (cumparator) UTILIZATOR (vanzator) – (cumparator) TERTA PERSOANA
este intermediarul tranzactiei
BCR LEASING preda utilizatorului:
•
Factura de ultima rata /val. reziduala – original
•
Fisa de inmatriculare cu viza BCR LEASING IFN - original
•
Certificat Atestare Fiscala al BCR LEASING IFN - original
•
Cartea de identitate a autovehiculului – original
•
Certificatul de inmatriculare al autovehiculului semnat si stampilat - original
UTILIZATORUL preda noului cumparator:
•
Factura fiscala (tranzactie intre PJ-PJ/PF) sau contract de vanzare-cumparare (tranzactie intre PF-PF/PJ) – original
•
Fisa de inmatriculare cu viza utilizatorului – original
•
Certificat Atestare Fiscala al utilizatorului – original
•
Toate documentele primite de la BCR LEASING IFN si amintite anterior

Va multumim pentru alegerea BCR LEASING IFN drept finantator al bunului dumneavoastra, va stam la dispozitie cu orice
informatie privind oferta noastra de servicii si va asiguram de intreaga noastra consideratie.
***Prezenta are titlu informativ. Nu raspundem pentru modificarea contravalorii taxelor sau a institutiilor la care
acestea trebuie achitate.
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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 autorizaŃiei de circulaŃie 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 menŃiona 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 autorităŃilor administraŃiei publice locale. În cazul fostului proprietar al
vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de autorităŃile administraŃiei publice locale, situaŃie 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 situaŃia 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
personalităŃii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
f) dovada efectuării inspecŃiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;
g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaŃie,
în termenul de valabilitate a acesteia;
h) dovada plăŃii taxei de înmatricularei) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;
(BCR LEASING)
j) plăcuŃele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reşedinŃa sau sediul pe raza altui judeŃ
decât al fostului proprietar;
k) dovada plăŃii contravalorii certificatului de înmatriculare;
l) dovada plăŃii contravalorii plăcuŃelor cu numărul de înmatriculare, cu excepŃia cazului în care acestea se păstrează
de către noul proprietar;
m) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepŃia autovehiculelor destinate competiŃiilor sportive şi a vehiculelor
istorice, pentru cazurile stabilite de reglementările în vigoare;
n) 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 plăcuŃelor 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 personalităŃii 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
autorităŃii
administraŃiei
publice
locale.
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