Nhấp vào BẮT ĐẦU hoặc XÓA, sau đó nhấn vào nút TAB.

Trường Hợp Ngoại Lệ về Địa Chỉ Nơi Cư Trú Chính
Sử dụng mẫu đơn này nếu quý vị hội đủ điều kiện được miễn cung cấp địa chỉ nơi cư trú chính. Gửi mẫu đơn này với
Đơn Xin Cấp Chủ Quyền Xe Cộ.
Địa chỉ gửi thư được ghi trên Đơn Xin Cấp Chủ Quyền Xe Cộ là địa chỉ hiện tại của tôi và tôi được miễn cung cấp địa chỉ
nơi cư trú của tôi vì:
Theo luật, tôi được miễn không phải trả thuế tiêu thụ xe ô tô hay lệ phí và chi phí vận chuyển tại địa phương.
Theo luật, chiếc xe này được miễn thuế tiêu thụ xe ô tô hay lệ phí và chi phí vận chuyển tại địa phương.
Tôi vô gia cư.
Tôi đang phục vụ trong quân đội và nhà trong hồ sơ của tôi là tại Tiểu Bang Washington. Tuy nhiên, tôi hiện đóng quân
tại một tiểu bang hay vùng tài phán khác.
Tôi không phải là cư dân Washington, nhưng cần một giấy Chứng Nhận Chủ Quyền hợp lệ để lấy chủ quyền tại tiểu
bang/vùng tài phán nơi tôi cư trú hoặc xe của tôi PHẢI được đăng ký tại Tiểu Bang Washington.
Hiện không có dịch vụ giao thư tín ở địa chỉ nơi cư trú chính hoặc nơi kinh doanh chính của tôi tại Washington.
Tôi xin tuyên bố theo hình phạt về tội khai man theo luật của tiểu bang Washington rằng thông tin mà tôi đã cung cấp trên
mẫu đơn này là đúng sự thật và chính xác.
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Khi hoàn tất, vui lòng in ra và ký vào đây.

Chữ ký chủ sở hữu đã đăng ký

