Abi vormi täitmiseks

EST

Palun täitke tingimata ära saksakeelne vorm. Tänan!

Informatsioon maksuvabade
sõidukite valdajatele
Maksuvabad sõidukid
Saksamaa riigimaanteemaksu seaduse
(Bundesfernstraßenmautgesetz, BFStrMG) § 1 lõike 1 ja 2 järgi on
teatud sõidukid ja sõidukite kombinatsioonid maksuvabad.
Siia alla käivad järgmised maksuvabad sõidukid:
• autobussid,
• relvajõudude sõidukid,
• politseiameti sõidukid,
• tsiviil- ja katastroofikaitse sõidukid,
• sõidukid, mida üldkasulikud või heategevad organisatsioonid
kasutavad humanitaarabi transportimiseks, mis on mõeldud
hädaolukorra leevendamiseks
• tuletõrje sõidukid,
• muude päästeteenistuste sõidukid,
• föderaalse sõidukid,
• sõidukid, mida kasutatakse üksnes maanteede korrashoiuks ja
maanteede liiklusteenistuseks, kaasa arvatud maanteede
puhastamine ja lumekoristus,
• sõidukid, mida kasutatakse üksnes väljapanekute korraldamise ja
tsirkuse ülespanemise eesmärgil, sõidukid, mis on ette nähtud
üksnes
• põllu- või metsamajanduslikud sõidukid koosteliigist tingitud
suurima kiirusega maksimaalselt 40 km/h, mida kasutatakse põlluvõi metsamajanduslike ettevõtete ning vastavate palgaettevõtete
poolt põllu- ja metsamajanduslike valmististe või tarbekaupade
tavaliseks transportimiseks,
• elektriliselt käitatavad sõidukid elektrimobiilsusseaduse (EmoG) § 2
nr 1 tähenduses,
• maagaasiga (CNG või LNG) käitatavad sõidukid, maksimaalselt kuni
31.12.2020 (mitte LPG)

Te leiate Toll Collecti veebilehel kolm vormi. Nendega saate Te
taotleda maksuvabade sõidukite:
registreerimist,
oma registreeringu pikendamist,
kustutamist.
Palun täitke vastav vorm täielikult ära. Palun saatke täidetud
blanketid allkirjastatult koos kõigi registreerimistunnistuste
fotokoopiatega (registreerimistunnistuse I osa) ja vastavate
tõenditega Toll Collectile.
Pikendamiseks kehtib lihtsustatud menetlus: Kui sõiduki pabereid ei
ole pärast esimest registreerimist sisuliselt muudetud, ei ole
koopiaid vaja uuesti esitada.
Palun saatke kõik dokumendid allkirjastatult aadressile: Toll Collect,
Customer Contact / Kontrolle, 10875 Berlin, Deutschland või faksige
need numbrile: +49 30 74077 7332.

Sõidukid, mis ei ole ette nähtud kaubaveoks ning mida selleks ei
kasutata, on kiirteeteemaksuvabad.
Kiirteemaksuvabade sõidukite puhul peab olema nähtav, et
mootorsõidukid on mõeldud vastavaks otstarbeks. Sellest on välja
arvatud bussid, sõidukid humanitaarabi transportimiseks,
põllumajanduslikud sõidukid, mille koosteliigist tingitud suurim
kiirus on 40 km/h ning elektriliselt ja maagaasiga käitatavad
sõidukid.
Registreerimine
Autobusse ja relvajõudude sõidukeid tuvastab kiirteemaksusüsteem
iseseisvalt. Teiste maksuvabade sõidukite valdajad võivad lasta need
Toll Collectis registreerida, et vältida tarbetuid liikuvkontrolle,
kontrolle ja hilisemaid maksude sissenõudmisi.
Registreerimise eeltingimuseks on, et sõiduk vastab valitud
registreerimise ajavahemikus pidevalt ja mitte ainult ajuti
vabastamise eeltingimustele. Avalduse esitamise õigus on
mootorsõiduki valdajal, humanitaarabi transportimiseks mõeldud
sõidukite puhul võidakse sõidukivaldaja loaga registreerida ka
võõraid sõidukeid. Haagise eraldi registreerimine ilma
mootorsõidukita ei ole võimalik.
Registreerimine ei ole kohustuslik. Erandid kiirteemaksu tasumise
kohustuse kohta kehtivad sõltumatult võimalikust registreerimisest.
Registreerimisvõimalus kujutab endast ainult Toll Collect GmbH
lisapakkumist ning on vabatahtlik.
Registreerimine põhineb isedeklareerimise printsiibil, s.t avalduse
esitaja on
• ise vastutav oma andmete tegeliku ja juriidilise õigsuse eest ning
• kohustatud Toll Collecti viivitamatult kirjalikult teavitama Oma
andmete võimalikust muutumisest.
Sõidukite või sõidukite kombinatsioonide registreerimisega ei
seondu kiirteeteemaksuvabastuse või kiirteemaksust vabastamise
tunnustamine Toll Collecti või Riikliku kaubavedude ameti (BAG)
poolt.
Registreerimine kehtib maksimaalselt kaks aastat. Seda on võimalik
pikendada. Registreerimised, mida enne kehtivusaja lõppu ei
pikendata, lõpevad automaatselt.
Taotlusvormid
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