Pagalba pildant formuliarą

LT

Prašom pildyti formuliarą tik vokiečių kalba. Ačiū.

Informacija automobilių, už kuriuos
nereikia mokėti kelių mokesčio,
savininkams
Transporto priemonės, už kurias nereikia mokėti kelių mokesčio
Pagal Valstybinės reikšmės kelių mokesčio įstatymo
(Bundesfernstraßenmautgesetz, BFStrMG) § 1 1 ir 2 pastr. už kai kurias
transporto priemones nereikia mokėti kelių mokesčio.
Įtraukiamos šios atleistos nuo kelių naudotojo mokesčio transporto
priemonės:
• autobusai,
• kariniai automobiliai,
• policijos tarnybų transporto priemonės,
• civilinės ir apsaugos nuo katastrofų tarnybų transporto priemonės,
• automobiliai, kurie naudojami visuomeniškai naudingų arba
gailestingųjų organizacijų, pervežant humanitarinės pagalbos
krovinius, kurie naudojami, siekiant prislopinti avarinę situaciją,
• priešgaisrinės transporto priemonės,
• kitų avarinių tarnybų automobiliai,
• federalinių tarnybų transporto priemonės,
• transporto priemonės, išskirtinai naudojami kelių priežiūros ir kelių
eksploatacijos tarnybų, įskaitant gatvių valymo ir kelių priežiūros
žiemos metu mašinas,
• transporto priemonės, išskirtinai naudojami eksponavimo ir cirko
verslo tikslu,
• Žemės ar miškų ūkio paskirties transporto priemonės, kurių
konstrukcijos sąlygotas didžiausias greitis neviršija 40 km/h ir kurios
naudojamos žemės arba miškų ūkio įmonėse arba atitinkamose
rangovų įmonėse įprastiniams žemės ir miškų ūkio gaminiams arba
plataus vartojimo prekėms gabenti;
• Elektra varomos transporto priemonės pagal Elektrinių mobiliųjų
priemonių įstatymo (vok. santrumpa – EmoG) 2 straipsnio 1 punktą;
• Gamtinėmis dujomis (CNG arba LNG) varomos transporto
priemonės, tačiau ne ilgiau kaip iki 2020 12 31 (netaikoma LPG).

Tai, kad transporto priemonė arba transporto priemonių junginys
įregistruojamas, nereiškia, kad „Toll Collect“ arba Federalinė
krovininių transporto tarnyba (BAG) pripažįsta, jog jie yra
neapmokestinami kelių naudotojo mokesčiu ar atleisti nuo kelių
naudotojo mokesčio.
Registracija galioja maksimaliai du metus. Po to ją galima pratęsti.
Jeigu registracija nepratęsiama iki pasibaigiant registracijos laikui, ji
automatiškai baigiasi.
Prašymo forma
„Toll Collect“ interneto svetainėje rasite tris formas. Naudodami šias
formas galite prašyti:
įregistruoti,
pratęsti jūsų įregistravimo galiojimą,
išregistruoti
transporto priemones, už kurias nereikia mokėti kelių naudotojo
mokesčio.
Nuosekliai užpildykite atitinkamą formą. Užpildytas ir pasirašytas
formas pasirašykite, pridėkite visas transporto priemonių techninio
paso (transporto priemonės registracijos pažymėjimo I dalies)
kopijas, išsiųskite visus dokumentus „Toll Collect“.
Norint pratęsti registracijos laiką, galioja supaprastinta procedūra:
jei automobilio dokumentų turinys nuo pirmosios registracijos
nepasikeitė, jų kopijų iš naujo pateikti nereikia.
Visus pasirašytus dokumentus siųskite: Toll Collect GmbH, Customer
Contact/ Kontrolle, 10875 Berlin, Deutschland arba faksu šiuo Nr.: +49
30 74077 7332.

Transporto priemonės, kurios nepritaikytos komerciniam krovinių
vežimui ir kurios nebus naudojamos šiam tikslui, yra
neapmokestintos kelių naudotojo mokesčiu.
Jeigu už transporto priemonę kelių naudojimo mokesčio mokėti
nereikia, turi būti įmanoma identifikuoti, kokiam tikslui ji naudojama.
Šiuo atžvilgiu išimtis taikoma autobusams ir humanitarinės pagalbos
organizacijų transporto priemonėms bei žemės ūkio paskirties
transporto priemonėms, kurių konstrukcijos sąlygotas didžiausias
greitis neviršija 40 km/h, ir elektra bei gamtinėmis dujomis
varomoms transporto priemonėms.
Registracija
Autobusus ir karinius automobilius kelių mokesčio sistema atpažįsta
savarankiškai. Kitų automobilių, už kuriuos nereikia mokėti kelių
mokesčio, savininkai gali užregistruoti automobilius Toll Collect
sistemoje, kad galėtų išvengti nereikalingų nukreipimų iš
automagistralinio kelio, kontrolės ir pranešimų apie papildomą
mokesčių išieškojimą.
Registracijos sąlyga yra tokia, kad automobilis pasirinktą
registracijos periodą turi nuolat, o ne laikinai tenkinti atleidimo nuo
mokesčių mokėjimo sąlygas. Teikti paraišką turi teisę motorinės
transporto priemonės savininkas, o automobilių, skirtų gabenti
humanitarinės pagalbos krovinius, atveju gali būti registruojami ir
svetimi automobiliai, gavus jų savininko sutikimą. Atskira priekabos
be motorinės transporto priemonės registracija neįmanoma.
Prievolės registruoti nėra. Išimtys nuo prievolės mokėti kelių mokestį
egzistuoja nepriklausomai nuo galimos registracijos. Registracijos
galimybę Toll Collect GmbH siūlo kaip papildomą paslaugą, ja
naudotis galima laisvanoriškai.
Registracija grįsta savideklaracijos principu, t.y. pareiškėjas yra
• pats atsakingas už faktinį ir teisinį savo pateiktų duomenų
teisingumą ir
• įpareigotas nedelsiant raštu informuoti Toll Collect apie galimus
savo pateiktų duomenų pasikeitimus.
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