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Βοήθεια συμπλήρωσης

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε οπωσδήποτε το γερμανικό έντυπο.

ευχαριστώ

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 018a, V 4.2, Έκδοση: 01/2023

Κατ‘ εντολή της

Πληροφορίες για τους κατόχους

οχημάτων που δεν υπόκεινται σε

υποχρέωση καταβολής διοδίων

Οχήματα που δεν υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής διοδίων

Σύμφωνα με τα § 1 παρ. 1 και 2 του νόμου περί καταβολής διοδίων

στους ομοσπονδιακούς αυτοκινητοδρόμους

(Bundesfernstraßenmautgesetz, BFStrMG) ορισμένα οχήματα και

συνδυασμοί οχημάτων δεν υποχρεούνται σε καταβολή.

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα οχήματα με απαλλαγή

πληρωμής διοδίων:

• Λεωφορεία,

• οχήματα των ενόπλων δυνάμεων,

• Οχήματα των αστυνομικών αρχών,

• Οχήματα της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας,

• Οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται από κοινωφελείς, ή

κερδοσκοπικούς οργανισμούς για τη μεταφορά των εμπορευμάτων

ανθρωπιστικής βοήθειας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την

αντιμετώπιση μιας εκτάκτου ανάγκης

• Οχήματα της πυροσβεστικής,

• Οχήματα άλλων υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης,

• Οχήματα της Ομοσπονδίας,

• Οχήματα, τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για τη συντήρηση

των δρόμων και oχήματα οδικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου

του οδοκαθαρισμού και των χειμερινών υπηρεσιών,

• Οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς του

επαγγέλματος του ηθοποιού και των επιχειρήσεων τσίρκου,

• γεωργικά ή δασικά οχήματα με μέγιστη ταχύτητα βάσει

κατασκευαστικών περιορισμών έως 40 km/h, που χρησιμοποιούνται

από γεωργικές ή δασικές επιχειρήσεις, όπως και τους αντίστοιχους

υπεργολάβους, με σκοπό τη συνήθη στους τομείς της γεωργίας και

της δασοπονίας διακίνηση προϊόντων και βασικών αγαθών,

• ηλεκτρικά οχήματα κατά την έννοια της § 2 αρ. 1 του νόμου περί

ηλεκτρικής κινητικότητας (EmoG),

• οχήματα που κινούνται κυρίως με φυσικό αέριο, παραδόθηκαν

εργοστασιακά για λειτουργία με CNG, LNG ή ως κινητήρες διπλού

καυσίμου LNG/Diesel και διαθέτουν έγκριση συστήματος σύμφωνα

με τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 595/2009 (κλάση καυσαερίων ευρώ VI).

Τα οχήματα που ούτε προορίζονται αποκλειστικά ούτε

χρησιμοποιούνται για οδική εμπορευματική μεταφορά, είναι οχήματα

χωρίς υποχρέωση πληρωμής διοδίων.

Θα πρέπει να είναι ευδιάκριτο ότι τα μηχανοκίνητα οχήματα με

απαλλαγή πληρωμής διοδίων προορίζονται για τον εκάστοτε σκοπό.

Εξαιρούνται τα λεωφορεία, τα οχήματα για τη μεταφορά

ανθρωπιστικών αγαθών, τα γεωργικά οχήματα με μέγιστη ταχύτητα

βάσει κατασκευαστικών περιορισμών έως 40 km/h και τα ηλεκτρικά

οχήματα, όπως και οχήματα που λειτουργούν με φυσικό αέριο.

Εγγραφή

Λεωφορεία και οχήματα των ενόπλων δυνάμεων εντοπίζονται

αυτόματα από το σύστημα διοδίων. Οι ιδιοκτήτες άλλων οχημάτων

που δεν υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής διοδίων μπορούν να τα

δηλώσουν στην Toll Collect, προκειμένου να αποφύγουν άσκοπους

ελέγχους και αναδρομικές αποφάσεις.

Προϋπόθεση για την εγγραφή είναι, το όχημα στο επιλεγμένο χρονικό

διάστημα εγγραφής να εμπίπτει μόνιμα και όχι μόνο προσωρινά στις

προϋποθέσεις απαλλαγής. Ο ιδιοκτήτης ενός οχήματος έχει τη

δυνατότητα αίτησης, στην περίπτωση των οχημάτων μεταφοράς

ανθρωπιστικής βοήθειας μπορούν να καταχωριστούν και τρίτα

οχήματα με έγκριση του κατόχου. Μεμονωμένη εγγραφή ρυμούλκας

χωρίς όχημα δεν είναι δυνατή.

Δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση

καταβολής διοδίων υπάρχουν ανεξάρτητα από την όποια εγγραφή. Η

δυνατότητα εγγραφής αποτελεί μόνο μια πρόσθετη προσφορά της

Toll Collect GmbH και είναι εκούσια.

Η εγγραφή βασίζεται στο πρότυπο της ιδίας δήλωσης. Ο αιτών είναι

• υπεύθυνος για την πραγματική και νομική κατάσταση των στοιχείων

του είναι ο ίδιος και

• είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την Toll Collect άμεσα και

έγγραφα για πιθανές τροποποιήσεις των στοιχείων του.

Η εγγραφή των οχημάτων ή των συνδυασμών οχημάτων δεν αποτελεί

αναγνώριση μη υποχρέωσης πληρωμής διοδίων ή απαλλαγής

πληρωμής διοδίων από την Toll Collect ή την ομοσπονδιακή

υπηρεσία μεταφορών (BAG).

Η εγγραφή ισχύει για δύο το πολύ χρόνια. Μπορεί ωστόσο να

παραταθεί στη συνέχεια. Καταχωρίσεις, οι οποίες δεν παρατάθηκαν

μέχρι την ημερομηνία λήξης, χάνουν αυτόματα την ισχύ τους.

Έντυπα αίτησης

Στην ιστοσελίδα της Toll Collect μπορείτε να βρείτε τρία έντυπα. Με

αυτά μπορείτε να κάνετε αίτηση για:

Εγγραφή,

Παράταση της εγγραφής σας,

Απαλοιφή από τα μητρώα

για τα οχήματα που δεν υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής

διοδίων.

Συμπληρώστε πλήρως το εκάστοτε έντυπο. Στείλτε τα συμπληρωμένα

έντυπα υπογεγραμμένα με φωτοαντίγραφα όλων των αδειών

κυκλοφορίας (πιστοποιητικό άδειας μέρος I) και τα αντίστοιχα

αποδεικτικά στοιχεία στην Toll Collect.

Για την παράταση ισχύει η απλουστευμένη διαδικασία: Εφόσον τα

χαρτιά του αυτοκινήτου δεν τροποποιήθηκαν από την πρώτη

εγγραφή ως προς το περιεχόμενο, δε θα πρέπει να υποβληθούν εκ

νέου σε φωτοαντίγραφο.

Στείλτε όλα τα έγγραφα υπογεγραμμένα με e-mail στη διεύθυνση:

Mautbefreiung@toll-collect.de. Σας παρακαλούμε τα συνημμένα να

μην έχουν μέγεθος πάνω από 5 MB. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε

τα έγγραφα ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Toll Collect GmbH,

Kundenmanagement und Abrechnung, Postfach 11 03 29, 10833

Βerlin, Γερμανία.
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