
א וויהיקל אין NYS, מוזט איר ברענגען די פאלגענדע דאקומענטן צו א DMV אפיס: צו רעגיסטרירן 

 .)MV-82* אן אויסגעפולטע וויהיקל רעגיסטראציע/טיטל אפליקאציע )פארם  .1

2.  באווייז פון אייגענטום )זע בלאט 3(. אויב עס זענען דא מער ווי 2 אייגענטומער, 
מוזט איר אויך צושטעלן א דערקלערונג פון שותפות אדער דזשוינט אייגענטום 

 .)MV-83T* פארם(

אן NYS אינשורענס קארטל אויפן נאמען פונעם רעגיסטראנט )זעט בלאט 3(.   .3

באווייז פון אינספעקשאן )זע בלאט 4(.   .4

 5.  באווייז פון סעילס טעקס קלירענס אדער אויסגעפולטע סעילס טעקס פארמס 
)זע בלאט 4(. 

6.  באווייז פון אידענטיטעט – א יעצטיגע בילד NYS דרייווער לייסענס, לערנער 
פערמיט אדער נאן-דרייווער ID קארטל, אדער זעט פארם  *ID-82 )באווייזן פון 

אידענטיטעט פאר רעגיסטראציע און טיטל(. 

 7.  אויב א קארפארעישאן רעגיסטרירט דעם וויהיקל, באווייז פון אינקארפארעישאן 
)זע בלאט 4(. 

אויב א שותפות רעגיסטרירט דעם וויהיקל, באווייז פון שותפות )זע בלאט 4(.   .8

9.  אויב צוויי מענטשן רעגיסטרירן דעם וויהיקל, מוז יעדע מענטש צושטעלן 
אינפארמאציע אין טייל 1 און אונטערשרייבן טייל 6 פון פארם  *MV-82 און 

אריינגעבן באווייז פון אידענטיטעט.

10.   אויב דער רעגיסטראנט איז נישט דער אייגענטומער פונעם וויהיקל, מוז דער 
אייגענטומער אויספולן און אונטערשרייבן טייל 3 פון פארם  *MV-82. דער 

אייגענטומער מוז אריינגעבן פאסיגע באווייז פונעם אייגענטומער'ס נאמען און דאטום 
 פון געבורט )זע נומער 6 אויבן( און פאסיגע באווייז פון אייגענטום פארן וויהיקל 

)זע בלאט 3(.

 )Odometer Disclosure 11.  אן אדאמעטער אנטפלעקונג דערקלערונג
)Statement אויב דער וויהיקל איז פון מאדעל יאר 2011 אדער 

שפעטער און ווערט טראנספערירט אינערהאלב 20 יאר פונעם יאר 
וואס עס איז פראדוצירט געווארן. צום ביישפיל:

l   אן אדאמעטער דערקלערונג ווערט פארלאנגט פאר א מאדעל יאר 2011 
וויהיקל וואס ווערט טראנספערירט פון 2011 ביז 2030. 

l  �אן אדאמעטער דערקלערונג ווערט פארלאנגט פאר א מאדעל יאר 2018 
וויהיקל וואס ווערט טראנספערירט פון 2018 ביז 2037.

אויב דער באווייז פון אייגענטום האט נישט קיין אדאמעטער 
אנטפלעקונג דערקלערונג, מוזן די נייע אייגענטומער און פארקויפער 

אויספולן און אונטערשרייבן דעם אדאמעטער אנטפלעקונג 
 .MV-103* דערקלערונג טייל אויף פארם

12.  אויב דער באווייז פון אייגענטום איז פון NYS, און דער וויהיקל איז 8 
יאר אלט אדער נייער, געבט אריין א שאדנס אנטפלעקונג דערקלערונג 

)Damage Disclosure Statement(. אויב דער באווייז פון 
אייגענטום האט נישט קיין שאדנס אנטפלעקונג דערקלערונג, מוזן די 
נייע אייגענטומער און פארקויפער אויספולן און אונטערשרייבן דעם 

 .MV-103* שאדנס אנטפלעקונג דערקלערונג טייל אויף פארם
13.  א ביל פון פארקויפן )זע בלאט 4, באווייז פון סעילס טעקס קלירענס(.

14.  אן אריגינעלע פאוער אוו אטארני )Power of Attorney( אויב א 
מענטש, שותפות אדער קארפארעישאן געבט פאוער אוו אטארני פאר 

 א מענטש צו קויפן, פארקויפן אדער רעגיסטרירן א וויהיקל 
)זע בלאט 4, פאוער אוו אטארני(. 

15.   באצאלונג. דאס קען באצאלט ווערן מיט קעש, טשעק, מאני ארדער 
 )Visa, Mastercard, American Express אדער קרעדיט קארטל

אדער Discover(. דער קרעדיט קארטל אייגנטומער מוז זיין אנוועזנד 
פארן טראנסעקשאן. 

פארלוירענע אדער געשעדיגטע רעגיסטראציע ארטיקלען: צו ערזעצן 

צו טוישן 

געבט אריין באווייז פון אידענטיטעט )זע נומער 6 אויבן(.   .4

5.   צו ערזעצן דעם וויהיקל'ס פלעיטס, געבט אריין אן NYS אינשורענס 
קארטל אויף די נאמען פונעם רעגיסטראנט )זע בלאט 3, באווייז פון 

אינשורענס דעקונג(. 

באצאלט דעם פרייז )זע נומער 15 אויבן(.    .6

אינפארמאציע וואס איז אויפן רעגיסטראציע דאקומענט, א טיטל דאקומענט אדער ביידע:

 .)MV-82* 1.  געבט אריין אן אויסגעפולטע וויהיקל רעגיסטראציע/טיטל אפליקאציע )פארם

 .)MV-999 2.  פאר 1973 אדער נייערע וויהיקלס, שטעלט צו סערטיפיקאט פון טיטל )פארם

 3.  געבט אריין באווייז פון אידענטיטעט פונעם רעגיסטראנט אדער אייגענטומער 
)זע נומער 6 אונטער "צו רעגיסטרירן" אויבן(.

4.   פאר א טויש פון נאמען, שותפות, וויהיקל יאר, וויהיקל 
אידענטיפיקאציע נומער, אדער רעגיסטראציע קלאס, שטעלט צו:

a. באווייז פון אינספעקשאן, אויב פארלאנגט )זע בלאט 4(
b. באווייז פון טויש

c. באווייז פון אינשורענס 
5.   באצאלט דעם פרייז )זע נומער 15 אונטער "צו רעגיסטרירן" אויבן(.

רעגיסטריר/טיטל א וויהיקל אין ניו יארק סטעיט
dmv.ny.gov פאר אינפארמאציע און אנווייזונגען באזוכט

 יעדע אפטיילונג אונטן שילדערט עפעס וואס איר קענט טון און שטעלט צו אנווייזונגען וואס איר מוזט אויספאלגן. 
 אלע דאקומענטן וואס איר שטעלט צו אלס באווייז פון נאמען און באווייז פון אינשורענס מוזן ווייזן די זעלבע נאמען ווי די נאמען וואס וועט ערשיינען אויף אייער רעגיסטראציע.

�  פארמס מיט א שטערנדל )*( קען מען באקומען ביי סיי וועלכע מאטאר וויהיקל אפיס און ביי dmv.ny.gov. סעילס טעקס פארמס קען מען אויך באקומען פון די 
 .New York State Department of Taxation and Finance

.)*MV-82 געבט אריין אן אויסגעפולטע וויהיקל רעגיסטראציע/טיטל אפליקאציע )פארם  .1
אויב איינע פון די וויהיקל'ס פלעיטס פעלן, שטעלט צו די פארבליבענע פלעיט.   .2

3.   אויב די רעגיסטראציע אדער די וויהיקל'ס פלעיטס פעלן אלס רעזולטאט פון 
א פארברעכן, געבט אריין א "באריכט פון פארלוירענע, גע'גנב'טע אדער 

 )Report of Lost, Stolen or קאנפיסקירטע מאטאר וויהיקל ארטיקלען
)Confiscated Motor Vehicles Items" )פארם MV-78B( אדער א בריוו 

פונעם פאליציי אגענטור און די רעגיסטראציע אדער פלעיטס וועלן ערזעצט ווערן 
פריי פון אפצאל. 

 MV-82.1Y (2/21)4 בלאט 1 פון

https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/


 9.  באצאלט דורך א טשעק אדער מאני-ארדער אויסגעשריבן צו 
"Commissioner of Motor Vehicles ". די פרייזן צו 

באקומען א טיטל זענען: 
l  $50 פאר א וויהיקל, טרעילער, אדער וועסעל

l  $125 פאר א פראדוצירטע היים

רוב אפליקאציעס פאר נאר א טיטל קענען ווערן פראצעסירט אין 
סיי וועלכע DMV אפיס )זעט "באמערקונג" אונטן(, אדער קענט 
איר אריינשיקן די דאקומענטן געשילדערט ווייטער אין דעם טייל 

אויף פאסט צום אדרעס אונטן )שיקט קאפיעס פון באווייז פון 
אידענטיטעט, קארפארעישאן, אדער שותפות(. 

 Title Bureau
 NYS Department of Motor Vehicles

 6 Empire State Plaza
 Albany NY 12228

שיקט נישט קיין אפליקאציעס פאר וויהיקל רעגיסטראציע אויף 
פאסט צו דעם אדרעס 

באמערקונג : איר מוזט שיקן אויף פאסט צום טיטל ביורא 
אפליקאציעס פאר נאר א טיטל וואס נעמען אריין די פאלגנדע: 

l  גאראזשמאן ליענס
l  סעלוועדזש סערטיפיקאטן

l  פראדוצירטע היימען
l  שיפן 

l  באנדעד וויהיקלס 
l   א דיעלער אדער פראדוצירער וואס וויל באקומען א טיטל 

פאר א וויהיקל וואס איז צוריקגעגעבן געווארן דורכן 
קויפער אונטער דעם לעמאן געזעץ.

א וויהיקל רעגיסטראציע, שטעלט צו:צו באנייען 
 MV-3 1.  אן אויסגעפולטע וויהיקל רעגיסטראציע באנייאונג פארלאנג )פארם

אדער OP-3(. אויב מען קען נישט באקומען דעם פארם אדער אויב די 
אינפארמאציע אויפן פארם דארף ווערן פארראכטן, שטעלט צו אן אויסגעפולטע 

"וויהיקל רעגיסטראציע/טיטל אפליקאציע )פארם *MV-82( און באווייז פון 
אידענטיטעט )זע נומער 6 אונטער "צו רעגיסטרירן" אויף בלאט 1(. 

2.  באווייז פון אידענטיטעט – א יעצטיגע בילד NYS דרייווער לייסענס, לערנער 
פערמיט אדער נאן-דרייווער ID קארטל, אדער זעט פארם  *ID-82 )באווייזן 

פון אידענטיטעט פאר רעגיסטראציע און טיטל(.

א NYS אינשורענס קארטל )זע בלאט 3(.   .3

באווייז פון אינספעקשאן, אויב פארלאנגט )זע בלאט 4(.   .4

5.  באצאלונג פונעם פרייז )זע נומער 15 אונטער "צו רעגיסטרירן" 
אויף בלאט 1(. 

צו אן אנדערע וויהיקל: צו טראנספערירן פלעיטס 
 1.  געבט אריין אן אויסגעפולטע וויהיקל רעגיסטראציע/טיטל אפליקאציע 

 .)MV-82*  פארם(
שטעלט צו באווייז פון אייגענטום )זע בלאט 3, פאסיגע באווייזן(.   .2

3.  שטעלט צו א יעצטיגע NYS אינשורענס קארטל אויפן נאמען פונעם 
רעגיסטראנט. דער קארטל מוז זיין פארן וויהיקל צו וואס די פלעיטס וועלן 

ווערן טראנספערירן )זע בלאט 3(. 
שטעלט צו באווייז פון אינספעקשאן )זע בלאט 4(.   .4

שטעלט סעילס טעקס קלירענס )זע בלאט 4(.  .5
6.  געבט אריין באווייז פון אידענטיטעט )זע נומער 6 אונטער "צו רעגיסטרירן" אויף 

בלאט 1(.

7.  אויב דער רעגיסטראנט איז נישט דער אייגענטומער פונעם 
וויהיקל, מוז דער אייגענטומער אויספילן און אונטערשרייבן 

טייל 3 פונעם וויהיקל רעגיסטראציע/טיטל אפליקאציע 
)פארם  *MV-82(. דער אייגענטומער מוז אריינגעבן פאסיגע 
באווייז פון די אייגענטומער'ס נאמען און דאטום פון געבורט 

)זע נומער 6 אונטער "צו רעגיסטרירן" אויף בלאט 1( און 
פאסיגע באווייז פון אייגענטום פארן וויהיקל )זע בלאט 3(. 

8.  באצאלט דעם פרייז )זע נומער 15 אונטער "צו רעגיסטרירן" 
אויף בלאט 1(. 

 ,)MV-82TON*  1.  געבט אריין אן אויסגעפולטע אפליקאציע פאר א טיטל )פארם
 .)*MV-82 אדער וויהיקל רעגיסטראציע/טיטל אפליקאציע )פארם

2.  שטעלט צו באווייז פון אייגענטום )זע בלאט 3(. אויב עס זענען דא מער ווי 
2 אייגענטומער, מוזט איר אויך צושטעלן א דערקלערונג פון שותפות אדער 

 .)MV-83T*  דזשוינט אייגענטום )פארם

3.  שטעלט צו באווייז פון אייגענטומער'ס אידענטיטעט )זע נומער 6 אונטער "צו 
רעגיסטרירן" אויף בלאט 1(. 

4.  אויב דער טיטל וועט זיין אינעם נאמען פונעם קארפארעישאן, שטעלט צו 
באווייז פון אינקארפארעישאן )זע בלאט 4(. 

5.  אויב דער טיטל וועט זיין אין נאמען פון א שותפות, שטעלט צו באווייז פון 
שותפות )זע בלאט 4(. 

6.  שטעלט צו סעילס טעקס קלירענס: א רעסיט )פארם FS-6T( צו באקומען ביי 
סיי וועלכע מאטאר וויהיקל אפיס, אדער א ריטעיל סערטיפיקאט פון פארקויפן 

)פארם MV-50( פון א NYS דיעלער )זע בלאט 4(. 

7.  שטעלט צו אן אדאמעטער אנטפלעקונג דערקלערונג אויב דער וויהיקל איז פון 
מאדעל יאר 2011 אדער שפעטער און איז טראנספערירט געווארן אינערהאלב 

20 יאר פונעם יאר פון פראדוקציע )זע נומער 11 אונטער "צו רעגיסטרירן" 
אויף בלאט 1(. אויב דער באווייז פון אייגענטום האט נישט קיין אדאמעטער 

אנטפלעקונג דערקלערונג, מוזן די נייע אייגענטומער און פארקויפער אויספולן 
און אונטערשרייבן דעם אדאמעטער אנטפלעקונג דערקלערונג טייל אויף פארם 

 .MV-103* 

8.  אויב דער באווייז פון אייגענטום איז פון NYS, און די וויהיקל איז 8 יאר 
אלט אדער נייער, געבט אריין א שאדנס אנטפלעקונג דערקלערונג. אויב דער 
באווייז פון אייגענטום האט נישט קיין שאדנס אנטפלעקונג דערקלערונג, 

מוזן די נייע אייגענטומער און פארקויפער אויספולן און אונטערשרייבן דעם 
.MV-103*  שאדנס אנטפלעקונג דערקלערונג טייל אויף פארם

צו בעטן נאר א טיטל, נישט א 
רעגיסטראציע

פאר א 1973 און נייערע וויהיקל �l

��lפאר א 1973 און נייערע טרעילער מיט אן אומגעלאדנטע וואג פון 1,000 פונט אדער מער
��lפאר א 1995 און נייערע פראדוצירטע היים מיט א מינימום ברייט פון 8 פיס, אדער א לענג פון 40 פיס ווען 

טראנספארטירט, אדער וואס איז כאטש 320 סקווער פיס נאך וואס דער היים ווערט אויפגעשטעלט אויף א פלאץ
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אויב דער וויהיקל איז געקויפט געווארן פון א ניו יארק סטעיט דיעלער און דער וויהיקל איז:  .1

a.  ניי – שטעלט צו א ריטעיל סערטיפיקאט פון סעיל )Retail Certificate of Sale, פארם MV-50( אדער א NYS DMV מקח רעסיט 
 .)Manufacturer’s Certificate of Origin( ארויסגעגעבן דורך דעם דיעלער און א פראדוצירער'ס סערטיפיקאט פון אפשטאם

b.  גענוצט – שטעל צו א ריטעיל סערטיפיקאט פון סעיל )פארם MV-50( אדער א NYS DMV מקח רעסיט געגעבן דורך דעם דיעלער און א 
טיטל אדער א טראנספערעבל רעגיסטראציע. 

אויב דער וויהיקל איז געקויפט געווארן פון א דיעלער וואס איז אינדרויסן פון ניו יארק, און דער טיטל ווערט נישט געהאלטן דורך דעם ליען-האלטער:   .2

a.  פאר א נייע וויהיקל – שטעל צו א ביל פון סעיל און א פראדוצירער'ס סערטיפיקאט פון אפשטאם )MCO( טראנספערירט צום נייע 
אייגענטומער. אויב דער MCO האט נישט קיין פלאץ פאר א טרענספער, באווייזט דעם MCO און א ביל פון סעיל פאר יעדע טרענספער און 

סיי וועלכע ריאסיינמענטס. 

b.  פאר א גענוצטע וויהיקל - שטעל צו א ביל פון סעיל און אן אריגינעלע אויסערן-סטעיט טיטל אדער טראנספערעבל רעגיסטראציע, און סיי 
וועלכע ריאסיינמענטס. 

אויב דער וויהיקל איז געקויפט געווארן אויסערן-סטעיט און די ליען-האלטער האלט דעם טיטל:   .3

a.  שטעלט צו א קאפיע פונעם טיטל אין דעם אייגענטומער'ס נאמען, סערטיפייד דורך די ליען-האלטער אדער דעם אויסערן-סטעיט 
מאטאר וויהיקלס אגענטור. דער סערטיפיקעישאן מוז ערשיינען אויפן זעלבן בלאט, אדער אויף א מעמאראנדאם פון טיטל, אדער אויף אן 

אבסטראקט פון אייגענטום ארויסגעגעבן דורך דעם מאטאר וויהיקל אגענטור, און ווייזן די נאמען פונעם אייגענטומער פונעם וויהיקל, און 

b.  שטעלט צו א דערקלערונג פונעם ליען-האלטער וואס ענטהאלט דעם אייגענטומער'ס נאמען און די וויהיקל'ס יאר, מאדעל, און וויהיקל 
אידענטיטעט נומער )VIN(. דער דערקלערונג מוז זיין אויפן ליען-האלטער'ס לעטערהעד, און מוז דערקלערן אז די ליען-האלטער האלט דעם 

אריגינעלן טיטל און פארשטייט אז א קאפיע פונעם טיטל וועט ווערן גענוצט צו רעגיסטרירן דעם וויהיקל אין ניו יארק. דער דערקלערונג 
קען נישט זיין געבינדן צו סיי וועלכע תנאים )צום ביישפיל, דער ליען-האלטער קען נישט פארלאנגען אז די DMV זאל מעלדן דעם ליען-

האלטער נאך דער וויהיקל ווערט רעגיסטרירט(. 

וויכטיג: DMV קען נישט ארויסגעבן א טראנספערעבל רעגיסטראציע אדער טיטל ביז איר געבט פארן DMV די אויסערן-סטעיט אייגענטום דאקומענטן. 
שיקט א פארלאנג אויף פאסט פאר א NYS טיטל, די טיטל אדער אייגענטום דאקומענטן וואס די ליען-האלטער האט אייך געגעבן און א קאפיע פון אייער 

 NYS רעגיסטראציע צום טיטל ביורא צום אדרעס וואס שטייט אונטן. DMV וועט שיקן דעם טיטל אדער טראנספערעבל רעגיסטראציע צו אייך. 
 Title Bureau, NYS Department of Motor Vehicles, 6 Empire State Plaza, Albany NY 12228  

אויב דער וויהיקל איז געווען ליעסד פון אן אויסערן-סטעיט ליעסינג פירמע און דער ליעסינג פירמע האלט דעם טיטל:   .4

שטעלט צו א קאפיע פונעם אויסערן-סטעיט טיטל אין נאמען פונעם ליעסינג פירמע, און  .a

b.   א בריוו פונעם ליעסינג פירמע וואס באשטעטיגט אז דער פירמע ווייסט און פארשטייט אז דער קאפיע פונעם טיטל וועט ווערן גענוצט צו 
רעגיסטרירן דעם וויהיקל אין NYS, און

c.  אן אויסגעפולטע וויהיקל רעגיסטראציע/טיטל אפליקאציע )פארם  *MV-82( מיטן טייל "אויב דער אייגענטומער פונעם וויהיקל איז אנדערש 
פונעם רעגיסטראנט" אונטערגעשריבן דורך דעם אייגענטומער פונעם וויהיקל, אדער א פאוער אוו אטארני אין וואס די וויהיקל אייגענטומער 

.NYS שענקט אייך ערלויבעניש צו רעגיסטרירן דעם וויהיקל אין

שטעלט אויך צו א קאפיע פונעם וויהיקל ליעס וואס ווייזט דעם חודש'ליכע ליעס צאלונג און דעם טערמין פונעם ליעס.  .d 
באמערקונג: איר וועט מעגליך דארפן באצאלן ניו יארק סטעיט סעילס טעקס אויף דעם באלאנס פון אייער ליעס צאלונגען.   

ווען איר קויפט א ליעסד וויהיקל, מוז דער ליעסינג קאמפעני טראנספערירן דעם טיטל צו אייך. צו טראנספערירן אייגענטום פון א וויהיקל צו אייער 
נאמען, מוזט איר אויספולן פארם  *MV-82 אדער  *MV-82TON, און באצאלן גילטיגע סעילס טעקס. 

באווייז פון אינשורענס דעקונג 
א יעצטיגע און גילטיגע ניו יארק סטעיט אינשורענס אידענטיפיקאציע קארטל אינעם נאמען פונעם רעגיסטראנט, אדער   .1

פאר א צום-דינגען וויהיקל, פארם FH-1 )אינשורענס סערטיפיקאט(, אדער   .2
3.  א פערמיט ארויסגעגעבן דורך די פעדעראלע דעפארטמענט פון טראנספארטעישאן אדער די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון טראנספארטעישאן, אדער 

א סערטיפיקאט פון זעלבסט-אינשורענס.  .4

באווייזן פון אייגענטום

באווייזן וואס ווערן אנגענומען )שטעלט צו נאר אריגינעלע דאקומענטן(: 

אויב קיין איינע פון די אומשטענדן געשילדערט אונטן גילטן נישט פאר אייך, באזוכט dmv.ny.gov אדער באזוכט א DMV אפיס.
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https://dmv.ny.gov/


פאסיגע באווייז )המשך(

1.  וויהיקלס געקויפט פון א ניו יארק סטעיט דיעלער מוזן ווערן אינספעקטירט אלס טייל פונעם סעיל. די אינספעקשאן מוז ווערן געצייכענט אויפן 
 .)eMV-50 ( אדער עלעקטראנישע סערטיפיקאט פון סעיל )פארםMV-50 סערטיפיקאט פון סעיל )פארם

וויהיקלס וואס פירן פאסאזשירן קענען פארלאנגען:   .2
;)https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/osss/bus/passenger אפעראציע אוטאריטעט )זע NYS DOT  l

NYS DOT l אינספעקשאן )זע https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/osss/bus/inspection( און/אדער זיין אויסגעשטעלט צו
)https://dmv.ny.gov/motor-carriers/information-and-forms-article-19 19 פאדערונגען )זעט-A ארטיקל l

3.  אלע אנדערע וויהיקלס מוזן ווערן אינספעקטירט נאכן ווערן רעגיסטרירט אין ניו יארק סטעיט פאר די ערשטע מאל. ווען איר רעגיסטרירט אייער 
וויהיקל, באקומט איר א 10-טאגיגע צייטווייליגע אינספעקשאן קלעב צעטל צו לייגן אויפן וויהיקל. אייער וויהיקל מוז ערפאלגרייך אריבערגיין אן 

אינספעקשאן אינערהאלב 10 טעג.

1.  אויב אייער וויהיקל איז געטוישט אדער פארגרעסערט געווארן צו אריינעמען א גרעסערע צאל פאסאדזשירן מוזט איר צושטעלן פארן DMV אפיס 
א בילד אדער א קאפיע פון אלע לעיבלס אדער פלעיטס )געווענליך ליגט עס ביים דרייווער'ס זייט טיר(. אויב דער וויהיקל איז געטוישט אדער 

 NYS פארגרעסערט געווארן און פארמאגט יעצט א זיצן-מעגליכקייט פאר 9 אדער מער )אריינגערעכנט דעם דרייווער(, מוזט איר צייגן די אריגינעלע
DOT אינספעקשאן רעסיט אדער א NYS DOT אינספעקשאן אדער א NYS DOT עקזעמפשאן בריוו. 

 .)MV-50 אויב דער וויהיקל איז געקויפט געווארן פון א ניו יארק סטעיט דיעלער, שטעלט צו א סערטיפיקאט פון סעיל )פארם  .1

2.  אויב דער וויהיקל איז געקויפט געווארן פון א דיעלער וואס איז אינדרויסן פון ניו יארק סטעיט, א פריוואטע מענטש, אדער א פירמע, פולט אויס פארם 
 **DTF-802. טייל 6 מוז אויך ווערן אויסגעשטעלט אויב דער וויהיקל איז א מתנה אדער ווערט פארקויפט אונטער דעם מארקעט ווערד צו א מענטש 

אויסער א מאן/פרוי, עלטערן, קינד, שטיף עלטערן אדער שטיף קינד. אויב טייל 6 ווערט נישט פארלאנגט, ווערט א ביל פון סעיל אונטערגעשריבן דורכן 
פארקויפער יא פארלאנגט. אויב א טרעילער איז פארקויפט געווארן אונטער דעם מארקעט ווערד אדער איז א מתנה, מוז מען אלעמאל אויספולן טייל 6. 

3.  אויב איר פאדערט אן אויסנאם פון באצאלן סעילס טעקס, פולט אויס פארם  **DTF-803. איר וועט מעגליך ווערן פארלאנגט צו צושטעלן באווייז פון 
אויסנאם. 

4.  אויב סעילס טעקס איז באצאלט געווארן צו אן אנדערע סטעיט און קרעדיט פאר דעם צאלונג איז ערלויבט, פולט אויס פארם  **DTF-804 און שטעלט 
 .DTF-802**  צו א ביל פון סעיל. איר מוזט באצאלן דעם באלאנס, אויב פארהאן. אויב קרעדיט איז נישט ערלויבט, פולט אויס פארם

1.   שטעלט צו א ניו יארק סטעיט טיטל, רעגיסטראציע, אדער פלעיט נומער ארויסגעגעבן פאר א וויהיקל וואס איז רעגיסטרירט דורך די קארפארעישאן, אדער 

שטעלט צו א סערטיפייד קאפיע פונעם סערטיפיקאט פון אינקארפארעישאן, אדער    .2

א סערטיפיקאט אונטער סיעל, אדער א פיילינג ריסיעט ארויסגעגעבן דורך די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון סטעיט.    .3

4.   פאר ביזנעס ארגאניזאציע אויסער קארפארעישאנס, )צ.ב. LLP, LLC, א.א.וו.( ביטע פארבינדט זיך מיט א DMV אפיס צו באשטימען וואס זענען 
פאסיגע באווייז. 

פאר א שותפות – שטעלט צו א סערטיפיקאט פון שותפות אריינגעגעבן מיטן קאונטי קלערק.    .1

פאר מענטשן וואס נוצן א טרעיד נאמען )DBA( – שטעלט צו א קאפיע פונעם DBA פיילינג רעסיט ארויסגעגעגעבן דורך די קאונטי קלערק.    .2

3.   פאר קארפארעישאנס וואס נוצן אן אסומד נאמען – שטעלט צו א סערטיפייד קאפיע פונעם סערטיפיקאט פונעם אסומד נאמען ארויסגעגעבן דורך דעם 
סעקרעטאר פון סטעיט, אפטיילונג פון קארפארעישאנס.

 
 א פאוער אוו אטארני מוז פרעזענטירט ווערן ווען אן איינהייט )ד.מ. "פרינציפל"( שענקט ערלויבעניש אונטער א פאוער אוו אטארני צו א מענטש )"אגענט"( 

צו קויפן, פארקויפן, אדער רעגיסטרירן א וויהיקל וואס איז אונטער די אייגנטום פונעם פרינציפל. דער פאוער אוו אטארני מוז ענטהאלטן די פאלגענדע: 
דער דאטום ווען דער פאוער אוו אטארני איז אונטערגעשריבן געווארן דורך דעם פרינציפל;    .1

די נאטארייזד אונטערשריפט, נאמען, און אדרעס פונעם פרינציפל )דער איינהייט וואס שענקט פאוער אוו אטארני(;    .2
דער נאמען און אדרעס פונעם אגענט )דער מענטש וואס באקומט אוטאריטעט אונטער די פאוער אוו אטארני(;    .3

אויב שייך, דעם נאמען און אדרעס פונעם קארפארעישאן אדער שותפות.    .4
באמערקונג : דער אגענט )מענטש וואס פאר וועמען עס ווערט געגעבן פאוער אוו אטארני( מוז שרייבן " .P.A" נאך זיין אדער איר אונטערשריפט אויף 

אלע פארמס. 

** DTF סעילס טעקס פארמס קען מען אויך באקומען פון די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון שטייער און פינאנס. 
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באווייז פון אינספעקשאן 

געענדערטע וויהיקלס 

באווייז פון סעילס טעקס קלירענס 

באווייז פון אינקארפארעישאן
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https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/osss/bus/passenger
https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/osss/bus/inspection
https://dmv.ny.gov/motor-carriers/information-and-forms-article-1
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