Udfyldelsesvejledning

DK

Du bedes udfylde den tyske formular. På forhånd tak!

Informationer for ejere af køretøjer
uden gebyrpligt
Køretøjer uden gebyrpligt
I henhold til den tyske hovedvejsgebyrlov for tunge lastbiler
(Bundesfernstraßenmautgesetz, BFStrMG) § 1, stk. 1 og 2 er bestemte
køretøjer og køretøjskombinationer fritaget for gebyrpligten.
Det gælder følgende gebyrfritagne køretøjer:
• Busser,
• forsvarets køretøjer,
• politiets køretøjer
• køretøjer til civilbeskyttelse og katastrofeberedskab,
• Køretøjer, der anvendes af almennyttige eller godgørende
organisationer til transport af humanitært gods, som tjener til hjælp
i nødsituationer,
• brandbiler,
• køretøjer til andre beredskabstjenester,
• den tyske stats køretøjer,
• Køretøj, der udelukkende anvendes til vejvedligeholdelse og
trafikafdelingen inklusiv vejrenholdelse og vinterservice,
• køretøjer, som udelukkende anvendes til gøgler- og
cirkusvirksomheder,
• land- eller skovbrugskøretøjer med en konstruktionsbetinget
maksimalhastighed på 40 km/t, der anvendes i land- eller
skovbrugsbedrifter samt tilsvarende virksomheder til almindelig
transport af land- og skovbrugsmæssige produkter eller
forbrugsgoder
• elektrisk drevne køretøjer i henhold til § 2, stk. 1, i loven om
elektromobilitet (EmoG)
• naturgasdrevne køretøjer (CNG eller LNG), senest til 31.12.2020 (ikke
LPG)

Der findes tre formularer på Toll Collects internetside. Med disse kan
du ansøge om:
registrering
forlængelse af din registrering
sletning
af køretøjer uden gebyrpligt.
Hele den pågældende formular skal udfyldes. Underskriv og send de
udfyldte formularer inklusive fotokopier af alle registreringsattester
og den relevante dokumentation til Toll Collect.
For forlængelsen gælder der en forenklet procedure: Er
registreringsattesterne indholdsmæssigt ikke blevet ændret siden
den første registrering, så behøver man ikke igen at fremsende dem i
kopi.
Underskriv og send alle dokumenterne til: Toll Collect, Customer
Contact / Kontrolle, D-10875 Berlin, Tyskland eller fax dem til nr.: +49
30 74077 7332.

Køretøjer, der hverken er beregnet til godstransport eller anvendes
til dette formål, er gebyrfrie.
Det skal fremgå af de gebyrfritagne køretøjers ydre, at disse
motorkøretøjer er beregnet til det pågældende formål. Herfra er
undtaget busser, køretøjer til transport af humanitære
nødhjælpsforsyninger og landbrugskøretøjer med en
konstruktionsbetinget maksimalhastighed på 40 km/t, samt
elektriske og naturgasdrevne køretøjer.
Registrering
Busser og forsvarets køretøjer identificeres automatisk af
gebyrsystemet. Ejere af andre køretøjer uden gebyrpligt kan lade
disse registrere hos Toll Collect. På denne måde undgår man
unødvendige udledninger fra motorvejen til kontroller og
efteropkrævninger.
Betingelsen for en registrering er, at køretøjet i den valgte
registreringsperiode konstant og ikke kun lejlighedsvis opfylder
betingelserne for fritagelsen. Berettiget til at ansøge er ejeren af et
motorkøretøj, og ved køretøjer til transport af gods til humanitært
formål kan også fremmede køretøjer registreres med ejerens
samtykke. En separat registrering af en anhænger uden motorkøretøj
er ikke mulig.
Der er ikke tale om en registreringspligt. Undtagelser fra gebyrpligten
er også til stede uafhængigt af en eventuel registrering.
Registreringsmuligheden er kun et yderligere tilbud fra Toll Collect
GmbH’s side og det er frivilligt.
Registreringen baserer på selvdeklarationsprincippet, det vil sige
ansøgeren
• bærer ansvaret for, at hans/hendes oplysninger faktisk og juridisk
er korrekte og
• er forpligtet til omgående at underrette Toll Collect skriftlig om
eventuelle ændringer af hans/hendes oplysninger.
Med registreringen af køretøjer eller køretøjskombinationer er der
ikke forbundet en anerkendelse af gebyrfrihed eller gebyrfritagelse
fra Toll Collects eller forbundskontoret for godstransports (BAG) side.
Registreringen gælder for maksimalt to år. Den kan derefter
forlænges. Registreringer, som ikke er forlænget inden
udløbstidspunktet, udløber automatisk.
Ansøgningsformularer
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På vegne af

