
Báo Cáo Đã Bán Xe

Sử dụng mẫu đơn này để thông báo cho chúng tôi rằng quý vị đã bán, trao đổi hay từ bỏ quyền sở hữu một chiếc xe ô tô, 
xe tải, xe mô tô hay xe đã đăng ký khác.

Người Bán
Để từ bỏ quyền lợi của quý vị đối với chiếc xe này:
1. Ký tên vào Chứng Nhận Chủ Quyền Xe và đưa nó cho người mua.
2. Lập một Báo Cáo Đã Bán trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi bán xe với Department of Licensing để cung cấp

chứng từ về việc bán xe.
Các lựa chọn lập báo cáo (xem dol.wa.gov để biết thông tin về lệ phí):
• Trực tuyến tại  dol.wa.gov hoặc dùng License express của quý vị
• Nộp trực tiếp hay gửi mẫu đơn này qua đường bưu điện đến bất cứ văn phòng cấp giấy phép xe nào (kèm theo

lệ phí Báo Cáo Đã Bán cùng với mẫu đơn này).

Người Mua
1. Nộp đơn xin giấy đăng ký/giấy chủ quyền mới trong vòng 15 ngày lịch kể từ khi mua xe để tránh phải trả tiền phạt.
2. Mang hay gửi qua đường bưu điện giấy Chứng Nhận Chủ Quyền đã được ký tên và Vehicle Title Application

(TD-420-001) đã điền đầy đủ đến bất cứ văn phòng cấp giấy phép xe nào và trả các loại phí và thuế theo quy định.

Thông tin xe
Số trên Bảng số/Đề-can/
Biển số kim loại

Số nhận dạng xe (Vehicle identification number, VIN) Năm sản xuất Hiệu Mẫu mã

Số chứng nhận chủ quyền Ngày bán xe Giá bán (nhập số 0 nếu đó là món quà 
hay vật thừa kế)

Ngày của hôm nay

Thông tin về người bán và người mua
Tên người bán

Địa chỉ

Thành phố Tiểu bang Mã bưu điện

Tên người mua Số giấy phép lái xe (nếu có)

Địa chỉ

Thành phố Tiểu bang Mã bưu điện

Một người lập báo cáo bán xe mà người được chuyển nhượng không biết sẽ phạm tội lập báo cáo gian lận và sẽ bị trừng 
phạt theo luật tiểu bang. RCW 9.45.270
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http://www.dol.wa.gov/vehicleregistration/transfertitle.html
http://www.dol.wa.gov/services/vehiclereportsale
http://www.dol.wa.gov/licenseexpress.html
http://www.dol.wa.gov/vehicleregistration/transfertitle.html
http://www.dol.wa.gov/forms/420001.pdf
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