BAIXES DEFINITIVES PER TRASLLAT
DEL VEHICLE A UN ALTRE PAÍS
IMPORTANT: Abans de presentar en qualsevol prefectura un tràmit, haurà de sol·licitar cita prèvia
•

Sol·licitud en imprès oficial (imprès disponible a www.dgt.es)

•

Taxa per import de 8,30 €, excepte els vehicles de més de 15 anys d’antiguitat des de la seva
matriculació a Espanya. (No s’admet el pagament en metàl·lic)

•

Identificació de la persona interessada:
o

Persones físiques: document oficial que acrediti la identitat i el domicili del titular (DNI, permís de
conduir espanyol, targeta de residència, passaport més número d’identificació d’estrangers).

o

Persones jurídiques: targeta d’identificació fiscal de la societat i acreditar la representació i identitat
de qui firma (model disponible a www.dgt.es).

o

Menors o incapacitats: dades i firma del pare, la mare o el tutor, el seu DNI i el document que
acrediti el concepte en el qual actuen.

•

Documentació del vehicle: targeta de la ITV i permís de circulació.

•

L’existència d’un precintament és un impediment per tramitar la baixa, cal cancel·lar-lo prèviament.

•

Abans de sol·licitar la baixa del vehicle heu de cancel·lar qualsevol limitació de disposició que tingueu
inscrita en el Registre de béns mobles, excepte si hi ha el consentiment exprés de la financera.

•

Si es tracta de vehicles agrícoles s’ha d’aportar el document acreditatiu de la baixa en el Registre
oficial de maquinària agrícola de la comunitat autònoma, excepte acreditació telemàtica en el Registre
de Vehicles de la DGT.

•

En els casos de baixa per trasllat a un país que no pertany a la Unió Europea, s’ha d’aportar una
declaració responsable de la persona interessada en la qual consti que el vehicle no és un residu
(model disponible a www.dgt.es).

NOTA: Si no presenta el tràmit el titular, cal presentar també l’autorització signada per aquest, en la qual es
faci constar la gratuïtat (model disponible a www.dgt.es)
En cas d’absència d’acreditació fefaent d’alguna de les dades més amunt requerides, podrà sol·licitar-se
documentació addicional.
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