
Đơn Xin Cấp Chủ Quyền Xe
Số giấy phép

Xe: Vui lòng đánh máy hay viết in 
hoa rõ ràng

 Thuê  Chuyển đổi biển số: số: 

 Dành cho các mục đích chủ quyền

Số nhận dạng xe (VIN) Tình trạng

 Mới  Đã qua sử dụng
Loại xe Loại sử dụng chính

Loại nhiên liệu Năm sản xuất Hiệu Mẫu mã Phụ kiện

Loại thân xe Loại xe mô tô Đánh giá tổng trọng 
lượng GV

Trọng lượng Tổng trọng 
lượng

Mo GWT Số chỗ ngồi Số trục  
xe moóc

Màu số 1 Màu số 2 Số thiết bị Giá mua Số bánh xe Số thuê Đội xe Động cơ (MC)

Số seri nhà xe di động/Chu kỳ/WATV Chiều dài Chiều ngang Giấy chủ quyền nhanh

 Có  Không
Giấy thông hành Discover pass

 Có  Không
Đóng góp cho công viên

 Có  Không

Chủ sở hữu đã đăng ký – Đối với những chủ sở hữu bổ sung, xin xem Chủ Sở Hữu Bổ Sung Xin Cấp Chủ Quyền Xe (Vehicle Title 
Application Additional Owners), mẫu đơn 420-001A. Phải có địa chỉ đường phố của nơi ở chính tại Washington hay địa chỉ đường phố của nơi 
kinh doanh chính tại Washington trong hồ sơ xe. Đối với những trường hợp ngoại lệ, xin xem Trường Hợp Ngoại Lệ về Địa Chỉ Nơi Ở Chính 
(Primary Residence Address Exception), mẫu đơn 420-004.

1 Loại chủ sở hữu Loại ID Số giấy phép lái xe/ID/TIN/
EIN/UBI

Ngày hết hạn Loại điện thoại (Mã vùng) Số điện thoại

Họ tên chủ sở hữu đã đăng ký (Họ, Tên, Tên Lót, Hậu Tố) hoặc Tên doanh nghiệp

Địa chỉ nơi ở chính tại Washington (nếu là một cá nhân) địa chỉ nơi kinh doanh chính tại Washington (nếu là một doanh nghiệp)

Địa chỉ gửi thư, nếu khác với địa chỉ nhà ở (Địa chỉ đường phố hay PO Box, Thành Phố, Tiểu Bang, Mã Bưu Điện) hay địa chỉ ngoại lệ

Địa chỉ gửi thư một lần, nếu có

Địa chỉ email Lựa chọn gia hạn không bằng giấy tờ

  Hãy thông báo cho tôi khi đến lúc cần gia hạn xe của tôi

2 Loại chủ sở hữu Quyền sở hữu – Liên chủ quyền với 
quyền thừa kế cho người sống sót 

(JTWROS)   Có  Không

Loại ID Số giấy phép lái xe/ID/TIN/
EIN/UBI

Ngày hết hạn (Mã vùng) Số điện thoại

Họ tên chủ sở hữu đã đăng ký (Họ, Tên, Tên Lót, Hậu Tố) hoặc Tên doanh nghiệp Email

Chủ sở hữu hợp pháp/Bên có quyền đặc ưu tài sản – Điền vào nếu khác với chủ sỡ hữu đã đăng ký. Đối với những chủ sở hữu bổ sung, 
xin xem Chủ Sở Hữu Bổ Sung Xin Cấp Chủ Quyền Xe, mẫu đơn 420-001A.
Tên chủ sở hữu hợp pháp/bên có quyền đặc ưu tài sản (Họ, Tên, Chữ cái đầu của tên lót hay Tên doanh nghiệp)

Loại chủ sở hữu hợp pháp/
Bên có quyền đặc ưu tài sản

Loại ID Số giấy phép lái xe/ID/TIN/EIN/UBI Ngày hết hạn Người tham gia ELT
 Có  Không

Địa chỉ gửi thư (Địa chỉ đường phố hoặc PO Box, Thành Phố, Tiểu Bang, Mã Bưu Điện)
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Dealer 
Dealer type Dealer no Dealer name Sale date Delivery date Vehicle status

 New  Used 
  Dealer authorized signature

Anyone who knowingly makes a false statement may be guilty of a felony under state law and upon conviction shall be punished by a fine, 
imprisonment, or both. I certify under penalty of perjury under the laws of the state of Washington that the foregoing is true and correct.

Signature of registered owner Title, if signing for business Signature of registered owner Title, if signing for business

Date and place signed Date and place signed
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I certify that this information is correct. The vehicle is clear of encumbrances 
except as shown. Any required sales tax has been collected.

X X

Notarization / Certification – You don’t need your signature notarized if you sign in front of a WA vehicle licensing agent, who can certify your signature. 

State of  County of 

Signed or attested before me on  by 
Name of person(s) signing this document

 
Notary/Agent/Subagent signature

Notary printed or stamped name

Title  and 
Dealer or county/office number or notary expiration date

X

(Seal or stamp)
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