
 

MV-82.1BY (8/15)   2פון  1בלאט 
 

Department of 
Motor Vehicles  

 איינגעבן א טיטל פאר א שיף אין ניו יארק סטעיט/איינשרייבן   
 בלויע בלעטער פון אייער ארטיגע טעלעפאן בוך,     די זעט 

 טעלעפאן נומערן.  DMV'ס וועבסייט, פאר DMVאדער באזוכט 
 

  יעדע אפטיילונג רעכנט אויס די פאפירן וואס מען דארף האבן פאר יעדע שריט. שריט וואס איר ווילט. ליינט די אפטיילונג אונטן צו זען די 

  אויףפארמס מיט א שטערן (*) קען מען באקומען ביי סיי וועלכע מאטאר וויהיקל אפיס DMV ס וועבסייט אויף'dmv.ny.gov 
 

 : אריגינעלע דאקומענטן, גיבט אריין די פאלגנדע NYSא מאטאר שיף פאר'ן ערשטן מאל אין  צו איינשרייבן 
 ). MV-82B*אן אויסגעפולטע שיף רעגיסטראציע/טיטל אפליקאציע ( . 1

 NY(פירמע'ס דערקלערונג פון אפשטאם; א טיטל פון באווייז פון אייגנטום  . 2
אדער אנדערע סטעיט; א רעגיסטראציע וואס קען ווערן אריבערגעפירט; 

 ;2, זע בלאט קאוסט גארד דאקומענט) USאדער א 
ביל פון פארקויפונג, אויב געקויפט דורך א פריוואטע איינקויף (איין מענטש צו   . 3

 ;2א צווייטן), א געשעפט, א יאכט בראוקער אדער פון א מעקלער, זע בלאט 
 ;2ס טעקס קלירענס פארם*, זע בלאט סעיל . 4
דרייווער לייסענס, לערנער   NYSא יעצטיגע  –באווייז פון אידענטיטעט  . 5

 *ID-82פארם  DMVקארטל, אדער זעט   IDדרייווער -פערמיט אדער נאן
(באווייזן פון אידענטיטעט פאר רעגיסטראציע און טיטל) פאר אנדערע  

 בארעכטיגטע דאקומענטן. 

 .2אויב שרייבט עס איין פאר א קארפארעישאן, זעט בלאט  . 6
 . 2אויב שרייבט עס איין פאר א שותפות, זעט בלאט  . 7

 

 אויב דער וואס שרייבט זיך איין ליעס'ט די שיף, מוז די אייגנטומער אויספולן  . 8
 פון די שיף רעגיסטראציע/טיטל אפליקאציע  3און אונטערשרייבן אפטיילונג 

*)MV-82B אדער אריינגעבן אן אויסגעפולטע רעגיסטראציע באפולמעכטיגונג (
*)MV-95ך, באווייז פון אייגנטום ) צוזאמען מיט א קאפיע פון די ליעסינג אפמא

 ). #7אדער  #6, #5דאקומענטן און באווייז פון אייגנטומער'ס אידענטיטעט (זע 
 די נויטיגע אפצאל (טשעק, געלט ארדער אדער קרעדיט קארטל):  . 9

  $26.25 -פיס  16ווייניגער ווי 
 16    $57.50  - פיס    26פיס אבער ווייניגער ווי 
 26  $93.75 -פיס און לענגער  

די פרייזן זענען פאר א  
 .יאר רעגיסטראציע-דריי

זיי נעמען נישט אריין 
 טיטל אדער ליען אפצאלן. 

רעגיסטראציע/טיטל דאקומענטן אריינגעגעבן דורך איינער אויסער דער וואס  . 10
דער וואס שרייבט זיך פון  קאפיעשרייבט זיך איין מוז זיין בייגעלייגט מיט א 

קארטל און די  IDדרייווער -דרייווער לייסענס, פערמיט אדער נאן NYS איין'ס
קארטל פון  IDדרייווער -דרייווער לייסענס, פערמיט אדער נאן  NYS אריגינעלע

 די צד וואס געבט אריין די דאקומענטן.

די שיף קען ווערן איינגעשריבן מיט די  איידער) HIN( ציפערן דעק אידענטיפיקאציע נומער -12האבן א  מוזןאון ווייטער  1973באמערקונג: אלע שיפן פון 
דעק   -(אפליקאציע פאר א שיף  OPS-420, מוזט איר אויספולן פארקס און ריקריעישין פארם HINדעפארטמענט פון מאטאר וויהיקלס. צו פארלאנגען אן 

 . www.nysparks.com/boatsוועבסייט אויף   OPRHPאידענטיפיקאציע נומער), אדער דאונלאוד'ען די פארם פון די 
 :אין קעסטל  82B-MVזעט די פאלגנדע שילדערונג צו אויספולן די "סארט שיף" פראגע אויף די  -סארט שיף 

  געבן גארנישט אדער זייער ווייניג שיף פון די וועטער, אזויווי א רעדער שיף, סענטער קאנסאול רונאבאוט, א באו ריידער אדער פאנטאן שיף -אפן . 
  קראוז שיף.האט א פארמאכטע פלאץ אין וועלכע מענטשן קענען זיך צאמקומען פאר שיץ פון די וועטער, אזויווי א קאדי אדער א   -קאבין 
   סקיאינג. - וי וואסער האט פלאץ צו שלאפן, עסן און זיך באדן, פארט געווענליך שטייט, און ווערט נישט גענוצט פאר ווייטע קרואזעס אדער אקטיווע שיפלען אזויו   - הויז 
  רעיסינג, פערזענליכע וואסערקרעפט, אמפיקארס,  -אנדערעATV/.שיף, עיר שיפן, נאוועלטי קרעפט, וויד הארוועסטערס, אדג 

 

אינפארמאציע אויף א שיף רעגיסטראציע און/אדער א  צו טוישן  א שיף רעגיסטראציע, ביטע געבט אריין: צו באנייען 
 טיטל, געבט אריין:

 אויסגעפולטע שיף רעגיסטראציע באנייאונג דערמאנונג אן  . 1
)MV-3B.(  אויב דער דערמאנונג איז נישט אוועילעבל, אדער אויב

די אינפארמאציע אויף די דערמאנונג איז נישט ריכטיג (אויסער די 
 אדרעס), פולט אויס א שיף רעגיסטראציע/טיטל אפליקאציע

 *)MV-82B( ; און 
 אויבן). #9די פאסיגע אפצאל (זע  . 2

 ); *MV-82B(אן אויסגעפולטע שיף רעגיסטראציע/טיטל אפליקאציע  . 1
פון "זיך   #7אדער  #6, #5באווייז פון רעגיסטראנט'ס אידענטיטעט (זע  . 2

 איינצושרייבן" אויבן); 
פאר א טויש אין נאמען, שותפות, מאדעל יאר, אדער דעק אידענטיפיקאציע   . 3

 און נומער, ביטע געבט אריין באווייז פון די טוישן צו ווערן געמאכט; 
 באווייז פון אייגענטום (רעגיסטראציע אדער טיטל). . 4

 

 צו ערזעצן 
א פארלוירענע, פארניכטערטע אדער 

און/אדער קלעבער, געשעדיגטע רעגיסטראציע 
 געבט אריין:

א פארלוירענע, פארניכטעטע אדער געשעדיגטע טיטל, געבט   צו ערזעצן 
 אריין:

 ); *MV-82B( אן אויסגעפולטע שיף רעגיסטראציע/טיטל אפליקאציע   . 1
פון  #7אדער  #6, #5באווייז פון רעגיסטראנט'ס אידענטיטעט (זע  . 2

 און "זיך איינצושרייבן" אויבן); 
 $2.00 -די פאסיגע אפצאל  . 3

 ); *MV-902( אן אויסגעפולטע אפליקאציע פאר די זעלבע סערטיפיקאט פון טיטל   . 1
פון "זיך  #7אדער  #6,  #5באווייז פון אייגנטומער'ס אידענטיטעט (זע  . 2

 און איינצושרייבן" אויבן); 
 $20 -די פאסיגע אפצאל  . 3

 

 פיס אדער לענגער, ביטע געבט אריין: 14מאדעל יאר און נייערע שיף וואס איז  1987פאר א  צו באקומען בלויז א טיטל 

אדער אפליקאציע פאר    ) *MV-82Bאן אויסגעפולטע שיף רעגיסטראציע/טיטל אפליקאציע (  . 1
 ); *MV-82TONטיטל ( 

 ); 2באווייז פון אייגנטום (זע בלאט   . 2
 פון "זיך איינצושרייבן" אויבן);  #7אדער   #6, #5באווייז פון אייגנטומער'ס אידענטיטעט (זע  . 3
אפיס, אדער די  DMV, אוועילעבל ביי סיי וועלכע FS-6Tסעילס טעקס קלירענס פארם  . 4

 אוןאריגינעלע דילער'ס ביל פון פארקויפונג וואס נעמט אריין די צאל סיעלס טעקס גענומען; 
 ".Commissioner of Motor Vehiclesבאצאלבאר צו די " $50א טשעק פאר  . 5

מוזן ווערן   5-2בלויז טיטל אפליקאציעס און ארטיקלען 
 צו:  געשיקט אויף פאסט

 
NYS Department of Motor Vehicles 
Title Bureau 
6 Empire State Plaza 
Albany, NY 12228-0322 

 , קען אנגיין.)MV-900ליען אפצאל, געצאלט דורך די בארגער און אריינגעגעבן מיט פארם  $5א צוגעקומענע בַאמערקונג: (
  

{

https://dmv.ny.gov/
https://parks.ny.gov/recreation/boating/


 

MV-82.1BY (8/15)   2פון  2בלאט 
 

  בארעכטיגטע באווייז פון אייגנטום 
געקויפט געווארן ניי פונעם פארקויפער (אדער אין ניו  אויב דער שויף איז  . 1

 יארק סטעיט אדער אין אן אנדערע סטעיט): 
a .  ) א פירמע'ס סערטיפיקאט אדער דערקלערונג פון אפשטאםMCO    אדערMSO  ;(

 און 
b.  ,א ביל פון פארקויפונג (מוז אריינרעכענען מאדעל נאמען און נומער, יאר

ארקויפער'ס נאמען און אדרעס, דאטום פון , קאליר, קויפער/פHINפירמע, 
פארקויפונג און פרייז פון פארקויפונג). אן אריגינעלע מעקלער/יאכט בראוקער 

 די פאלגנדע אינפארמאציע:  אלעאריינרעכענען  מוזביל פון פארקויפונג 
  בלויז ניו יארק סטעיט  א פארזעצנדע ביל פון פארקויפונג נומער)

 פארקויפערס)
  נאמען און אדרעס פון די מעקלער/יאכט בראוקער 
 דאטום פון פארקויפונג 
  בלויז ניו יאר סטעיט  ציפערן פאסיליטעט רעגיסטראציע נומער  7די)

 פארקויפערס)
  שטייערID  נומער 
  א שילדערונג פון די שיף אריינגערעכנט דיHIN יאר, פירמע, לענג, דעק ,

 מאטריאל און פראפולשין
  יארק שיף רעגיסטראציע נומער, אויב גילטיג ניו 
  א צייכן אז די שיף איז ניי אדער גענוצט 
  בלויז דערקלערונג אז אלע גילטיגע סעילס טעקס איז באצאלט געווארן)

 ניו יארק סטעיט פארקויפערס)
 בלויז ניו יארק סטעיט  אין אינפארמאציע, אויב גילטיג - טרעיד)

 פארקויפערס)
 (בלויז ניו יארק סטעיט פארקויפערס)דרעס פון קויפער נאמען און א 
  (בלויז יאכט בראוקערס)נאמען און אדרעס פון קויפער און פארקויפער 
  (בלויז מעקלערס)ליען אינפארמאציע, אויב גילטיג 
  בלויז יאכט  אונטערשריפטן פון קויפער, פארקויפער און בראוקער)

 בראוקערס)
 (בלויז מעקלערס)פער און מעקלער אונטערשריפטן פון קוי 

אויב דער שיף איז געקויפט געווארן גענוצט און איז שוין פריער געווען   . 2
 רעגיסטרירט אין ניו יארק סטעיט אדער אין אן אנדערע סטעיט: 

a .  די פריערדיגע אייגנטומער'ס טיטל אדער אריבערגעפירטע רעגיסטראציע
אייגנטומער אדער מעקלער, אדער ענליכע באווייז  אריבערגעשריבן צו די נייע 

פון אייגנטום ארויסגעגעבן דורך א צווייטע יוריסדיקציע. אויב עס זענען געווען 
מערערע אריבערפירונגען (פאר א שיף אן א טיטל), וועט איר דארפן אלע 

 און בילס פון סעיל;
b.   #1א ביל פון פארקויפן (זעb עילס טעקס קלירענס אויבן) און באווייז פון ס 

 (זע אונטן). 

אויב דער שיף איז געקויפט געווארן גענוצט און איז קיינמאל נישט געווען   . 3
 רעגיסטרירט אין ניו יארק סטעיט אדער אין אן אנדערע סטעיט: 

a . ) די פירמע'ס סערטיפיקאט אדער דערקלערונג פון אפשטאםMCO  אדער
MSO ומער; ) אריבערגעשריבן צו די נייע אייגנט 

b.  די אריגינעלע אייגנטומער'ס ביל פון סעיל פון אלע אריבערפירונגען צווישן
 און מענטשן; 

c .  #1א ביל פון פארקויפונג פון די פריערדיגע אייגנטומער (זעb.( 

פיס אדער לענגער,   14אדער נייער און איז  1987אויב א שיף איז פון  באמערקונג:
א ניו יארק סטעיט איינוואוינער באקומען א   מוזאון נישט איינגעשריבן, 

 טיטל אין זייער נאמען איידער עס אריבערפירן צו א נייע אייגנטומער.

קאוסט גארד  USאויב די שיף איז געקויפט געווארן דאקומענטירט מיט די  .4
)US Coast Guard, USCG ,(פון ווערן דאקומענטירט  אדער איז אינמיטן

 , און:USCGמיט די 

a .  די דאקומענטן זענען אין די יעצטיגע אייגנטומער'ס נאמען- USCG  
אין די אייגנטומער'ס  ) CG-1270סערטיפיקאט פון דאקומענטאציע (פארם 

נאמען; אדער א פרעמדע סערטיפיקאט פון דאקומענטאציע איבערגעזעצט 
אויף ענגליש און באשטעטיגט דורך די דאלמעטשער און קאסטאמס  

 ): 368אדער פארם  5119Aקלירענס (פארם  
b.  א קאפיע פון   -דאקומענטאציע ווערט אריבערגעפירט צו א נייע אייגנטומער

סערטיפיקאט פון דאקומענטאציע (פארם  USאייגנטומער'ס   די פריערדיגע
CG-1270(  ;און א ביל פון סעיל צו די נייע אייגנטומער 

c .  קאפיעס פון באווייז פון אייגנטום (טיטל,  -דאקומענטאציע האלט אינמיטן
און אפליקאציע פאר    )MCO/MSOאריבערגעפירטע רעגיסטראציע אדער 

 );CG-1258דאקומענטאציע (

d.  דער אייגנטומער וויל אפשטעלן די דאקומענטאציע-  USCG   בריוו פון
, יאר, HINאויסמעקונג מיט א מעקלער ביל פון סעיל (וואס נעמט אריין די 

פירמע און לענג פון שיף), אדער אויב א פריוואטע סעיט, א קאפיע פון די 
USCG  סערטיפיקאט פון דאקומענטאציע (פארםCG-1270( מיט די בריוו 

 פון אויסמעקונג. 

 
  באווייז פון סעילס טעקס קלירענס

אויב די שיף איז געקויפט געווארן פון א מעקלער, מוז די אריגינעלע ביל פון סעיל  . 1
 ארייננעמען די צאל סעילס שטייער באצאלט. 

אויב סעילס שטייער איז נישט געצאלט געווארן צו א רעגיסטרירטע ניו יארק   . 2
מעקלער אדער צו די ניו יארק סטעיט שטייער דעפארטמענט, וועט עס מוזן ווערן  

, אויב די 2015, 1ווען די שיף ווערט רעגיסטרירט. פון יוני  DMVבאצאלט צו 
עכנט סיי וועלכע מאטאר  (אריינגער $230,000פארקויפונג פרייז איז מער פון 

אדער טרעילער פארקויפט אינאיינעם מיט די שיף), איז סיי וועלכע סומע איבער 
 פטור פון סעילס שטייער. $230,000

 געבט אריין די אריגינעלע ביל פון סעיל און: . 3

a . 802**  פולט אויס און שרייבט אונטער די פארנט פון פארם-DTF, און 
b.  פארקויפער/ביישטייער מוז אויספולן און אונטערשרייבן די הונטערשטעדי 

אויב די שיף איז געקויפט געווארן פאר ווייניגער  ,DTF-802** זייט פון פארם
ווי פעיר מארקעט ווערד, אדער אויב די שיף איז געווען א מתנה (אפגעזען 

 פון פארבינדונג).
 . **DTF-803צו פאדערן אן אויסנאם פון באצאלן סעילס טעקס, פולט אויס פארם   . 4
סטעיט, און איר געבט זיך איין -פון-אויב די שיף איז געקויפט געווארן אינדרויסן . 5

פאר קרעדיט פאר די סעילס טעקס באצאלט אין די אנדערע סטעיט, דאן פולט 
 די אריגינעלע ביל פון סעיל איז געפאדערט. .**DTF-804אויס פארם 

 פארמס פון סיי וועלכע מאטאר וויהיקלס אפיס אדער פון די סטעיט טעקס דעפארטמענט.  DTF**מען קען באקומען 
  וועבסייטס.) www.tax.ny.gov(און שטייער און פינאנץ  DMV (dmv.ny.gov)זיי זענען אויך אוועילעבל אויף די 

  באווייז פון אינקארפארעישאן 
א ניו יארק סטעיט שיף רעגיסטראציע אדער טיטל אין די זעלבע פירמע נאמען   . 1

 אדער 
א סערטיפייד קאפיע פון די ניו יארק סטעיט סערטיפיקאט פון אינקארפארעישאן   . 2

 אדער 
 : ניו יארק סטעיט קארפארעישינסבלויז פאר  .3

a .  א סערטיפיקאט פון גוטע פאזיציע אדער סובסיסטינג וואס איז ארויסגעגעבן
 אדערגעווארן דורך די ניו יארק דעפארטמענט אוו סטעיט 

b .  א פיילינג רעסיט ארויסגעגעבן געווארן דורך די ניו יארק דעפארטמענט אוו סטעיט 
 :סטעיט קארפארעישינס-פון-אינדרויסןבלויז פאר  .4

a .    א סערטיפייד קאפיע פונעם סערטיפיקאט פון אינקארפארעישאן פון די היים
 אדער שטאט 

b.   א סערטיפיקאט פון סובסיסטינג אדער אויסלענדישע ביד ארויסגעגעבן דורך
 די ניו יארק דעפארטמענט אוו סטעיט.

'ס: א פיילינג רעסיט פון די ניו יארק דעפארטמענט אוו DBAפאר קארפארעיט   . 5
 . DBA, וואו עס שטייט די סטעיט 

פאר נישט אינקארפארעיטעד ביזנעסער: ווענדן זיך באווייזן אין די סארט   . 6
ארגאניזאציע. פארבינדט אייך מיט א מאטאר וויהיקלס אפיס פאר מער 

 אינפארמאציע. 

 
  באווייז פון שותפות

 און געבט אריין א סערטיפיקאט פון שותפות (גע'פייל'ט מיט די קאונטי קלערק);  . 1
 שותפים אדער אייניגע אייגנטומער פון א וויהיקל, מוזט איר אויך אריינגעבן א דערקלערונג פון שותפות אדער אייניגקייט    )2(אויב עס זענען דא מער ווי צוויי  .2

 ).*MV-83Tאייגנטום (פארם 
 פיילינג רעסיט ארויסגעגעגעבן דורך די קאונטי קלערק.  DBA: א קאפיע פונעם ס'DBAפאר  .3

 

  באווייז פון אינשורענס
 נויטיג ווען מען שרייבט איין א שיף. נישט באווייז פון אינשורענס איז 

https://dmv.ny.gov/
https://www.tax.ny.gov/


 

 

 "סארט שיף"

 אפן 

 א שיף וואס געבט גארנישט אדער זייער ווייניג שיץ פון די וועטער, אזויווי א רעדער שיף, 
 סענטער קאנסאול רונאבאוט, א באו ריידער אדער פאנטאן שיף. 

 

 

 קאבין 

זיך צאמקומען פאר שיץ פון די וועטער, אזויווי א קאדי אדער  א שיף וואס האט א פארמאכטע פלאץ אין וועלכע מענטשן קענען 
 א קראוז שיף.

 

  



 

 

 הויז 

 א שיף וואס האט פלאץ פאר שלאפן, עסן און זיך באדן,  
 וואס פארט געווענליך שטייט, און ווערט נישט גענוצט פאר ווייטע קרוזעס.

 סקיאינג. -וואסערנישט גענוצט פאר אקטיווע שיפלען אזויווי 

 

 

 אנדערע 

 שיף, עיר שיפן,  /ATVרעיסינג, פערזענליכע וואסערקרעפט, אמפיקארס, 
 נאוועלטי קרעפט, וויד הארוועסטערס, אדג. 
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