
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY POJAZDU 
 

Zawarta w dniu ............................ pomiędzy ....................................................................................., 

legitymującym się dowodem osobistym seria ........... nr ...................................................... wydanym  

przez...............................................................................,zamieszkałym w ............................................... 

przy ul. ............................................................................, zwanym w treści  umowy „Sprzedającym”, 

a .........................................................................................., legitymującym się dowodem osobistym  

seria .......... nr ................................ wydanym przez .........................................................................,  

zamieszkałym w ............................................... przy ul. ..................................................................... 

zwanym w treści umowy „Kupującym”, o następującej treści:  

§ 1 

1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu marki ....................................... o numerze  

rejestracyjnym ..............................., o numerze podwozia ............................................................, 

numerze silnika ............................................................., roku produkcji ........................................  

2. Przedmiotem umowy są także przynależne do pojazdu: komplet opon zimowych, radioodtwarzacz  

marki ............................................................, ................................................................................, 

......................................................................, .................................................................................  

§ 2 

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony w § 1 niniejszej umowy pojazd marki  

........................................................................................  

§ 3 

Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę ............................ zł 

(słownie .................................................................................................................................... złotych), 

płatną w chwili wydania pojazdu, gotówką.  

§ 4 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w ..........................................................................................  

§ 5 

Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy i 

oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego. Kupujący 

sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich 

żadnych zastrzeżeń.  

§ 6 

Sprzedający przedstawia do wglądu homologację pojazdu, której kserokopię załącza do niniejszej  

umowy. 

§ 7 

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty uiszczenia 

podatku od czynności cywilnoprawnych, obciążają ................................................................  

§ 8 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 9 



W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cy-

wilnego.  

§ 10 

Umowa sporządzona została w .............. jednobrzmiących egzemplarzach, po ............... dla każdej  

ze stron.  

§ 11 

Sprzedający wydaje Kupującemu z chwilą podpisania umowy:  

1) 2 komplety kluczyków, 

2) dowód rejestracyjny,  

3) kartę pojazdu,  

4) kserokopię homologacji,  

5) książkę serwisową,  

6) instrukcję obsługi pojazdu, 

7) polisę OC ........................................................................................................................................ 

8) ......................................................................................................................................................  

9) ......................................................................................................................................................  

. 

 

 

 

 

 

.............................................      ............................................... 

 (Sprzedający)          (Kupujący)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu 

Umowa sprzedaŜy regulowana jest art. 535 – art. 602 kodeksu cywilnego. Przez umowę 
sprzedaŜy sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu 
rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Cenę moŜna określić 
przez wskazanie podstaw do jej ustalenia.  

Dla umów zawieranych z konsumentami, zastosowanie znajdą regulacje zawarte w ustawie o 
szczególnych warunkach sprzedaŜy konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.  

Przy tzw. obrocie nieprofesjonalnym, dla celów podatkowych podstawowe znaczenie ma 
ustawa  

o podatku od czynności cywilnoprawnych, natomiast dla obrotu profesjonalnego – ustawa o 
podatku od towarów i usług.  

W odniesieniu do sprzedaŜy pojazdu pamiętać naleŜy o podatkowych konsekwencjach 
związanych z zaliczaniem pojazdu do grupy samochodów osobowych, jak równieŜ pamiętać 
naleŜy o ograniczeniach związanych z rozciągniętym w czasie zaliczaniem kosztów zakupu 
pojazdu do kosztów uzyskania przychodu.  

Odrębnym zagadnieniem są obowiązki związane z wyrejestrowaniem/zarejestrowaniem i 
ubezpieczeniem pojazdu.  

 


