Kitöltési segédlet
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Kérjük töltse ki feltétlenül a német nyomtatványt. Köszönjük!

Információk nem díjköteles járművek
üzembentartói számára
Nem díjköteles járművek
A szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény
(Bundesfernstraßenmautgesetz, BFStrMG) 1. §-ának (1) és (2)
bekezdése szerint bizonyos járművek és járműszerelvények nem
díjkötelesek.
Ide tartoznak a következő díjmentesített járművek:
• autóbuszok,
• fegyveres erők járművei,
• rendvédelmi hatósági járművek,
• a polgár- és katasztrófavédelem járművei,
• közhasznú vagy jótékony szervezet által humanitárius segélynyújtás
keretében vészhelyzet enyhítésére szolgáló javak szállítására
használt járművek,
• tűzoltósági járművek,
• egyéb szükségszolgálatok járművei,
• kormányzati járművek,
• kizárólag az útfenntartó és útüzemeltető szolgálat, az úttisztítás és
téli szolgálat céljára használt járművek,
• kizárólag a mutatványos és cirkuszi szakma céljaira használt
járművek,
• 40 km/h legnagyobb tervezési sebességű mező- és erdőgazdasági
járművek, amelyeket a mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási
üzemek, illetve a mezőgazdasági vagy erdészeti vállalkozók a
mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás szokványos termékeinek és
áruinak szállítására használnak,
• az elektromobilitásról szóló törvény (EmoG) 2. §-ának 1. pontja
értelmében vett elektromos járművek,
• földgázüzemű (CNG vagy LNG) járművek, legkésőbb 2020. 12. 31-ig
(kivéve LPG)

A Toll Collect weboldalán három formanyomtatványt talál. Ezek
kitöltésével
kérvényezheti a nem díjköteles járművek
regisztrációját,
regisztrációjának meghosszabbítását,
törlését.
Kérjük, hiánytalanul töltse ki a vonatkozó formanyomtatványt.
Kérjük, hogy a kitöltött, kinyomtatható példányokat aláírásával
ellátva, a forgalmi engedélyek másolatával együtt (forgalmi engedély
I. része) és a vonatkozó igazolásokkal együtt küldje el a Toll
Collectnek.
A meghosszabbításra leegyszerűsített eljárás érvényes: Ha a
járműpapírok az első regisztrálás óta tartalmilag nem lettek
megváltoztatva, úgy azokat fénymásolatként nem kell újra
benyújtani.
Kérjük, minden dokumentumot aláírásával ellátva küldjön el emailben a következő címre: Mautbefreiung@toll-collect.de. Kérjük, a
mellékletek mérete ne legyen nagyobb 5 MB-nál. Alternatív
megoldásként a dokumentumokat postán is elküldheti a következő
címre: Toll Collect GmbH, Kontrollcenter, Postfach 11 03 29, 10833
Berlin, Németország, vagy faxon az alábbi számra: +49 30 74077 7332.

A nem áruszállításra szolgáló és e célra nem használt járművek
díjmentesek.
A díjmentesített járműveknél felismerhetőnek kell lennie a gépjármű
mindenkori rendeltetésének. Kivételt képeznek ezalól az autóbuszok,
a közhasznú vagy jótékonysági szervezet által használt járművek, a
40 km/h legnagyobb tervezési sebességű mezőgazdasági járművek és
például a földgázzal üzemelő elektromos járművek.
Regisztrálás
Az autóbuszokat és a fegyveres erők járműveit az autópályadíj
rendszer önállóan felismeri. Egyéb nem díjköteles járművek
üzembentartói ezeket a járműveket a Toll Collectnél
regisztráltathatják annak érdekében, hogy elkerüljék a szükségtelen
kiterelést, ellenőrzést és az utólagos díjbeszedési határozatot.
A regisztrálás előfeltétele, hogy a jármű a kiválasztott regisztrálási
időszakban állandóan és nem csak időszakosan teljesíti a felmentési
előfeltételeket. Kérelemre jogosult a motoros jármű üzembentartója,
a humanitárius segélynyújtásra szolgáló javak szállítására használt
járművek esetében pedig idegen járművek is regisztrálhatók az
üzembentartó hozzájárulásával. Pótkocsik külön regisztrálása
motoros jármű nélkül nem lehetséges.
Regisztrálási kötelezettség nem áll fenn. Kivételek az autópályadíj
fizetési kötelezettségtől az esetleges regisztrálástól függetlenek. A
regisztrálási lehetőség a Toll Collect GmbH járulékos kínálata, a
regisztrálás önkéntes.
A regisztrálás az önbevallás elvén alapszik, azaz a kérelmező
• saját maga felelős adatainak tényleges és jogi helyességéért
(önbevallás elve), valamint
• köteles a Toll Collectet írásban haladéktalanul értesíteni adatainak
esetleges megváltozásáról.
A járművek vagy járműszerelvények regisztrációja nem jelenti a Toll
Collect vagy a Szövetségi Teherforgalmi Hivatal (BAG) részéről a
díjmentesség vagy a díjmentesítés elismerését.
A regisztrálás legfeljebb 2 évre érvényes. Utána meghosszabbítható.
Azok a regisztrálások, amelyeket a lejárási határidőig nem
hosszabbították meg, automatikusan megszűnnek.
Bejelentőlap
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