Norādījumi par veidlapas aizpildīšanu

LV

Noteikti aizpildiet vācu valodā drukāto veidlapu. Paldies!

Informācija ar nodevu neapliekamo
transporta līdzekļu turētājiem
Ar nodevu neapliekamie transporta līdzekļi
Saskaņā ar Likuma par autoceļu nodevām uz federālajiem
autoceļiem (Bundesfernstraßenmautgesetz, BFStrMG) 1. panta 1. un 2.
daļu atsevišķi transporta līdzekļi un transporta līdzekļu kombinācijas
ir atbrīvotas no nodevas.
Šai kategorijā iekļauti turpmākie atbrīvotie no ceļu nodevas
transporta līdzekļi:
• autobusi,
• bruņoto spēku transporta līdzekļi,
• policijas iestāžu transporta līdzekļi,
• civilās un katastrofu aizsardzības dienesta transporta līdzekļi,
• transporta līdzekļi, ko izmanto labdarīga vai žēlsirdīga organizācija
humanitāras palīdzības preču transportēšanai, kas paredzētas
ārkārtas situācijas atvieglošanai,
• ugunsdzēsības dienesta transporta līdzekļi,
• citu avārijas dienestu transporta līdzekļi,
• Vācijas Federācijas transporta līdzekļi,
• transporta līdzekļi, ko izmanto tikai ceļu uzturēšanas un
apsaimniekošanas dienests, ieskaitot ceļu tīrīšanas un ziemas
dienesta vajadzībām,
• transporta līdzekļi, kas tiek izmantoti tikai izstāžu/gadatirgu un
cirkus vajadzībām,
• Lauksaimniecības vai mežsaimniecības transporta līdzekļi, kuru
konstrukcija ierobežo to maksimālo ātrumu līdz 40 km/h, un kurus
lieto lauksaimniecības vai mežsaimniecības uzņēmumi, kā arī
attiecīgie īres uzņēmumi standarta lauksaimniecības un
mežsaimniecības ražojumu vai preču transportēšanai,
• elektriskie transporta līdzekļi, kas atbilst Vācijas Elektrisko
transporta līdzekļu likuma (Elektromobilitätsgesetz – EmoG) 2.
paragrāfa 1. nodaļai,
• transportlīdzekļi, kas izmanto dabasgāzi (CNG vai LNG), ne vēlāk kā
līdz 31.12.2023. (bet ne LPG)

Reģistrācija tiek veikta uz laiku līdz ilgākais diviem gadiem. Pēc tam
to ir iespējams pagarināt. Ja reģistrācija netiek pagarināta līdz
reģistrācijas termiņa beigām, tā automātiski izbeidzas.
Iesnieguma veidlapas
Toll Collect tīmekļa vietnē atradīsit trīs veidlapas. Ar šīm veidlapām
varat iesniegt informāciju par:
reģistrāciju,
reģistrācijas pagarinājumu,
reģistrācijas atsaukšanu
ar nodevu neapliekamiem transporta līdzekļiem.
Attiecīgo veidlapu lūdzam aizpildīt pilnībā. Aizpildītās un parakstītās
veidlapas ar visu transporta līdzekļu reģistrācijas apliecību (vācijā
izdotajām reģistrācijas apliecībām I daļas) kopijām un attiecīgajiem
papildu pierādījumiem lūdzam nosūtīt Toll Collect.
Reģistrācijas pagarināšanas norise ir vienkāršāka: gadījumā, ja
transporta līdzekļa dokumentu saturs kopš pirmās reģistrācijas nav
mainījies, tos nav nepieciešams iesniegt kopiju veidā.
Visus parakstītos dokumentus lūdzam sūtīt uz e-pastu:
Mautbefreiung@toll-collect.de. Pielikumiem lūgums nepārsniegt 5
MB lielumu. Varat nosūtīt dokumentus arī pa pastu uz Toll Collect
GmbH, Kontrollcenter, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Deutschland
(Vācija) vai nosūtīt tos pa faksu: +49 30 74077 7332.

Ceļu nodevu nemaksā par transporta līdzekļiem, kas nav paredzēti
kravu pārvadāšanai un netiek izmantoti šādam mērķim.
Atbrīvotam no ceļu nodevas transporta līdzekļiem ir jābūt redzamam,
ka tie ir paredzēti attiecīgajam mērķim. Izņēmums ir autobusi,
humanitārās palīdzības preču transportēšanai paredzēti transporta
līdzekļi un lauksaimniecības transporta līdzekļi, kuru maksimālais
braukšanas ātrums ir ierobežots līdz 40 km/h un transporta līdzekļi,
kas izmanto dabas gāzi.
Reģistrācija
Autobusus un bruņoto spēku transporta līdzekļus nodevu sistēma
atpazīst pati. Citu ar nodevu neapliekamo transporta līdzekļu turētāji
tos var reģistrēt Toll Collect, lai izvairītos no liekām izvadīšanām no
satiksmes, kontrolēm un lēmumiem par nodevu pēcapmaksu.
Reģistrāciju var veikt ar priekšnoteikumu, ka transporta līdzeklis
izvēlētajā reģistrācijas periodā nepārtraukti un nevis tikai zināmos
laika posmos pilda priekšnoteikumus atbrīvošanai no nodokļa.
Reģistrācijas lūgumu drīkst iesniegt mehāniskā transporta līdzekļa
turētājs, attiecībā uz transporta līdzekļiem, ko izmanto humanitāras
palīdzības preču transportēšanai ir iespējams reģistrēt arī citu
īpašumā esošus transporta līdzekļus, ja vien turētājs tam piekrīt. Nav
iespējams atsevišķi reģistrēt piekabes bez mehāniskā transporta
līdzekļa.
Reģistrācija nav obligāta. Atbrīvojums no nodevas maksāšanas nav
atkarīgs no cita veida reģistrācijas. Iespēja reģistrēt ir tikai Toll
Collect GmbH papildus piedāvājums un tā ir brīvprātīga.
Reģistrācija notiek, balstoties uz tā saucamo „pašdeklarāciju“, kas
nozīmē, ka lūguma iesniedzējs
• pats ir atbildīgs par viņa sniegtās informācijas faktisko un juridisko
atbilstību un
• viņam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot Toll Collect par
iespējamām viņa sniegtās informācijas izmaiņām.
Transporta līdzekļu vai to kombināciju reģistrācija neuzliek Toll
Collect vai Federālajam kravu pārvadājumu birojam (BAG) pienākumu
sniegt juridisku atbrīvojumu no nodevas.
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