TAOTLUS SÕIDUKI REGISTREERIMISEKS
REGISTRIANDMETE MUUTMISEKS
JA REGISTRIST KUSTUTAMISEKS

Arhiivitunnus

Sõiduki/veesõiduki omaniku andmed
NIMI
Ees- ja perekonnanimi / nimetus

ISIKUKOOD või REGISTRIKOOD
ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI
NIMETUS JA NUMBER

Postiindeks

maakond, vald / linn

küla / tänav

talu / maja -korter

KONTAKTANDMED

E-posti aadress

Telefon

Ees- ja perenimi / isikukood

Isikut tõendava dokumendi andmed

ESINDAJA

Sõiduki/veesõiduki andmed
REGISTREERIMISMÄRK /
- NUMBER
a) mootor-/maastikusõiduk, haagis
b) väikelaev
c) alla 12m kogupikkusega laev
d) jett

MARK JA MUDEL
VIN/ HIN/ CIN/ TIN - kood

Palun teostada registritoiming (märkida X soovitud toiming)
REGISTREERIDA SÕIDUK/VEESÕIDUK (märkida X soetamise tingimuste kohta)
Soetatud on käibemaksuseaduse tähenduses:

uus sõiduk* Eestist (va Eesti füüsiliselt
isikult)
uus sõiduk* Euroopa Liidu liikmesriigist
(va Eestist) või füüsiliselt isikult
kasutatud sõiduk** Euroopa Liidu liikmesriigist
uus* või kasutatud sõiduk** väljaspoolt
Euroopa Liidu liikmesriiki

Kinnitus käibemaksukohuslaseks olemise või maksude tasumise kohta:

kinnitan, et olen käibemaksukohuslane või
esitan kinnituse maksude tasumise kohta
esitan kinnituse maksude tasumise kohta

MUUTA REGISTRIANDMEID SEOSES: ......................................................................................................................................................
KUSTUTADA SÕIDUK REGISTRIST
MUU: .............................................................................................................................................................................................................

Palun määrata sõiduki või veesõiduki vastutavaks kasutajaks:
(avaldada isiku-/registrikood; ees- ja perekonnanimi/nimetus)

Palun määrata sõiduki või veesõiduki kasutajateks:
(avaldada isiku-/registrikood; ees- ja perekonnanimi/nimetus)

Kinnitan andmete õigsust.
Allkiri _____________________________________________________ Kuupäev _____________________________

Büroo märkused:
Büroo töötaja märkus taotletud toimingu vormistamise või

Märkused

sellest keeldumise kohta

Väljastatud/omistatud
registreerimismärk/number
Väljastatud registreerimistunnistus
Tagastatud/ üle antud
registreerimismärk

Nimi __________________________________ Allkiri ___________________________ Kuupäev ________________
Olen nõus, et Maanteeamet kasutab minu kontaktandmeid ameti tegevustega seotud teavituste edastamiseks ja
teenustega seotud küsitluste läbiviimiseks.
Olen andmeid kontrollinud ja tunnistuse nr __________________________ kätte saanud.
Allkiri ___________________________________________________ Kuupäev ________________________________
* Uus sõiduk on käibemaksuseaduse tähenduses maismaa mootorsõiduk mootorimahuga üle 48 kuupsentimeetri või mootori
võimsusega üle 7,2 kilovati, mis on võõrandatud enne kuue kuu möödumist esmasest kasutusele võtmisest või millega on
sõidetud alla 6000 kilomeetri või veesõiduk pikkusega üle 7,5 meetri, mis on võõrandatud enne kolme kuu möödumist esmasest
kasutusele võtmisest või mis on sõitnud alla 100 tunni.
** Kasutatud sõiduk on sõiduk, mis ei ole käibemaksuseaduse tähenduses uus sõiduk.
Märkus: büroo töötajal on õigus kontrollida ja täpsustada taotluses esitatud andmeid Eesti ja teiste riikide vastavatest registritest.

