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Toimeksiantaja

Tietoja tiemaksusta vapautettujen

ajoneuvojen haltijoille

Tiemaksusta vapautetut ajoneuvot

Liittovaltion valtateitä koskevan tiemaksulain

(Bundesfernstraßenmautgesetz, BFStrMG) § 1 kappaleiden 1 ja 2

mukaisesti tietyt ajoneuvot ja ajoneuvoyhdistelmät ovat

vapautettuja tiemaksusta.

Tämä koskee seuraavia tiemaksusta vapautettuja ajoneuvoja:

• Linja-autot,

• Puolustusvoimien ajoneuvot,

• Poliisiviranomaisten ajoneuvot,

• Väestön- ja katastrofisuojelun ajoneuvot,

• Ajoneuvot, joita yleishyödylliset tai hyväntekeväisyysjärjestöt

käyttävät humanitaaristen avustustarvikkeiden kuljetukseen

hätätilanteisiin

• Palokunnan ajoneuvot,

• Muiden hätäpalvelujen ajoneuvot

• Saksan Liittotasavallan valtiolliset ajoneuvot

• Ajoneuvot, joiden yksinomainen käyttötarkoitus on teiden ylläpito

tai hoito, mukaanlukien tienpuhdistus- ja

talvikunnossapitoajoneuvot

• Ajoneuvot, joita käytetään yksinomaan näytteillepano- ja

sirkustoimintaan

• Maa- tai metsätalousajoneuvot, joiden rakenteesta johtuva

huippunopeus on enintään 40 km/h, ja joita maa- tai

metsätalousyritykset sekä vastaavat alihankkijat käyttävät maa- ja

metsätaloustuotteiden ja tarvikkeiden tavanomaisiin kuljetuksiin,

• Saksan sähkökäyttöisiä ajoneuvoja koskevan lain (EmoG) kohdan §

2 nro 1 mukaiset sähkökäyttöiset ajoneuvot,

• Pääasiassa maakaasulla toimivat ajoneuvot, jotka on toimitettu

tehtaalta käyttöön CNG:llä, LNG:llä tai kahdelle aineelle soveltuvana

moottorilla LNG/diesel, ja joilla on asetuksen (EY) nro 595/2009

mukainen järjestelmähyväksyntä (haitta-aineluokka Euro VI).

Ajoneuvot, joita ei ole tarkoitettu tavaraliikenteeseen ja joita ei

käytetä siihen, ovat tiemaksuttomia.

Tiemaksusta vapautetuista ajoneuvoista on oltava tunnistettavissa,

että moottoriajoneuvot on tarkoitettu kulloiseenkin

käyttötarkoitukseen. Tämä ei koske linja-autoja, humanitäärisen

avun kuljetukseen käytettäviä ajoneuvoja, maatalousajoneuvoja,

joiden rakenteesta johtuva huippunopeus on 40 km/h ja sähköllä tai

maakaasulla toimivia ajoneuvoja.

Rekisteröinti

Tiemaksujärjestelmä tunnistaa itsenäisesti linja-autot ja

puolustusvoimien ajoneuvot. Muiden tiemaksusta vapautettujen

ajoneuvojen haltijat voivat antaa Toll Collectin rekisteröidä kyseiset

ajoneuvot välttyäkseen turhilta sivuunohjaamisilta, tarkastuksilta ja

tiemaksujen jälkivaatimuksilta.

Rekisteröinnin edellytys on, että ajoneuvo täyttää rekisteröintiaikana

pysyvästi eikä vain ajoittain vapauttamisedellytykset. Anomuksen voi

tehdä ajoneuvon haltija; humanitaaristen avustustarvikkeiden

kuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen kohdalla voidaan

rekisteröittää myös muiden haltijoiden ajoneuvoja mikäli haltija

hyväksyy tämän. Perävaunun rekisteröinti ilman moottoriajoneuvoa

ei ole mahdollista.

Rekisteröintiin ei ole mitään velvollisuutta. Poikkeukset

tiemaksuvelvollisuudesta ovat voimassa rekisteröinnistä

riippumatta. Rekisteröintimahdollisuus on vain Toll Collect GmbH:n

tarjoama lisäpalvelu ja se on vapaaehtoinen.

Rekisteröinti perustuu oman ilmoituksen periaatteeseen, mikä

merkitsee, että hakija on

• itse vastuussa antamiensa tietojen asiallisesta ja oikeudellisesta

paikkansapitävyydestä

• velvollinen ilmoittamaan Toll Collectille vapauttamiseen

oikeuttavien tietojen mahdollisista muutoksista viipymättä jokaisen

ajoneuvon kohdalta

Ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien rekisteröiminen tiemaksusta

vapautetuiksi ei merkitse sitä, että Toll Collect tai tavaraliikenteestä

vastaava liittovaltion virasto (BAG) tunnustavat tiemaksusta

vapauttamisen.

Rekisteröinti on voimassa enintään kaksi vuotta. Rekisteröintiä

voidaan tämän jälkeen pidentää. Mikäli rekisteröinnin pidentämistä

ei anota ennen viimeistä rekisteröintipäivää, rekisteröinti raukeaa

automaattisesti.

Hakulomakkeet

Toll Collectin internet-sivustolla on kolme lomaketta. Niiden avulla

voit anoa seuraavia:

rekisteröinti

rekisteröinnin pidennys

rekisteröinnin poisto

liittyen tiemaksusta vapautettuihin ajoneuvoihin.

Täytä kyseinen lomake täydellisesti. Lähetä täytetyt lomakkeet

allekirjoitettuina ja kaikkien ajoneuvon todistusten

(rekisteröintitodistuksen osa I) sekä vastaavien todistusten

valokopioiden kanssa Toll Collectille.

Rekisteröinnin pidentämistä koskee yksinkertaisempi menettely:

mikäli ajoneuvon dokumenteissa ei ole tapahtunut ensimmäisen

rekisteröinnin jälkeen sisällöllisiä muutoksia, ei uusia kopioita

tarvita.

Lähetä kaikki asiakirjat allekirjoitettuina sähköpostilla osoitteeseen:

Mautbefreiung@toll-collect.de. Pyydämme, että liitteiden koko ei ole

yli 5 MB. Vaihtoehtoisesti voit lähettää asiakirjat myös postitse

osoitteeseen Toll Collect GmbH, Kundenmanagement und

Abrechnung, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Saksa.
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