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Jekk jogħġbok imla l-formula li hemm bil-Ġermaniż. Grazzi.

Informazzjoni għad-detenturi ta’
vetturi eżentati min-nol
Vetturi eżentati min-nol
B'mod konformi ma' § 1 sottosezzjonijiet 1 u 2 tal-Att dwar l-Att
Federali Ġermaniż dwar in-Nolijiet tat-Toroq Ewlenin
(Bundesfernstraßenmautgesetz, BFStrMG), ċertu vetturi u
kombinazzjonijiet ta' vetturi huma eżentati min-nol.
Fosthom hemm il-vetturi li ġejjin eżentati mill-obbligu tan-nol:
• Karozzi tal-linja u kowċis,
• Vetturi Militari,
• Vetturi tal-pulizija,
• Vetturi tal-Protezzjoni Ċivili u tas-salvataġġ ta’ emerġenza
• Vetturi użati minn organizzazzjonijiet li ma jagħmlux qligħ jew
organizzazzjonijiet tal-karità sabiex iġorru għajnuna ta’ emerġenza fi
kriżijiet umanitarji serji
• Vetturi tal-Brigata tat-Tifi tan-Nar
• Vetturi użati minn servizzi ta’ emerġenza oħra
• Vetturi fis-servizz tal-Gvern Ġermaniż
• Vetturi użati esklussivament għal manteniment u tħaddim ta’
awtostradi, li jinkludu tindif tat-toroq u tas servizzi xitwin
• Vetturi użati esklussivament għal skopijiet ta’ divertiment u
flindustrija taċ-ċirki
• Vetturi agrikoli jew forestali li, minħabba d-disinn tagħhom, ilveloċità massima tagħhom ma taqbiżx l-40 km/h, użati minn azjendi
agrikoli jew forestali u impriżi kontraenti relatati għat-trasport
normali ta' prodotti jew komoditajiet agrikoli jew forestali,
• vetturi li jaħdmu bl-elettriku skont it-tifsira tal-§ 2 Nru. 1 tal-Liġi
dwar il-Mobilità Elettrika (EmoG),
• vetturi li jaħdmu bil-gass naturali (CNG jew LNG) sa mhux aktar tard
mill-31.12.2020 (LPG mhuwiex permess)

Fuq il-websajt ta’ Toll Collect issib tliet formoli. Bihom tista’ tapplika:
għar-reġistrazzjoni,
għall-estensjoni tar-reġistrazzjoni tiegħek,
għad-dereġistrazzjoni
ta’ vetturi eżentati min-nol.
Jekk jogħġbok imla l-formola rispettiva kollha kemm hi. Jekk
jogħġbok ibgħat il-formoli mimlijin u ffirmati, flimkien ma’ fotokopji
tad-dokumenti tal-vetturi kollha (Parti I taċ-ċertifikat tarreġistrazzjoni tal-vettura) u kull prova oħra meħtieġa lil Toll Collect.
Proċedura simplifikata tiġi użata biex testendi r-reġistrazzjoni
tiegħek. Jekk il-kontenut tad-dokumenti tal-vettura ma jkunx inbidel
mill-ewwel reġistrazzjoni, m’intix meħtieġ tissottometti kopja
darb’oħra.
Jekk jogħġbok ibgħat id-dokumenti kollha ffirmati lil: Toll Collect
GmbH, Customer Contact / Kontrolle, 10875 Berlin, Deutschland jew
ibgħathom bil-faks fuq in-Nru: +49 30 74077 7332.

Vetturi li la huma maħsuba għall-ġarr tal-oġġetti u li lanqas jintużaw
għal dan il-għan huma eżentati min-nol.
Fil-każ tal-vetturi eżentati min-nol irid ikun ċar li l-vetturi b’mutur
huma maħsuba għall-iskop rispettiv. Dan bl-eċċezzjoni tal-karozzi tallinja, vetturi li huma użati biex ifornu provvisti fi kriżi umanitarja
serja u vetturi agrikoli li, minħabba d-disinn, il-veloċità massima
tagħhom ma taqbiżx l-40 km/h u tal-vetturi li jaħdmu bl-elettriku kif
ukoll dawk li jaħdmu bil-gass naturali.
Registrazzjoni
Karozzi tal-linja, kowċis u vetturi militari huma awtomatikament
identifikabbli mis-sistema tan-nol. Detenturi ta’ vetturi oħra li
fuqhom mhemmx l-obbligu ta’ nol jistgħu jirreġistraw dawn ma’ Toll
Collect sabiex jevitaw waqfiet mhux meħtieġa, verifiċi u talbiet ta’
ħlas retrospettiv.
Rekwiżit għar-reġistrazzjoni hu li l-vettura tissodisfa l-ħtiġijiet ta’
eżenzjoni għaż-żmien kollu ta’ perijodu ta’ reġistrazzjoni magħżul.
Applikazzjoni għal reġistrazzjoni tista’ ssir biss mid detentur rilevanti
tal-vettura b’mutur. Madankollu, fil-każ ta’ vetturi użati għal ġarr ta’
għajnuna umanitarja, vetturi ta’ terzi jistgħu jiġu reġistrati bilkunsens
tad-detentur tal-vettura. Trasportaturi ta’ vetturi b’mutur ma jistgħux
jiġu reġistrati separatament.
Mhemmx obbligu għal reġistrazzjoni. Eżenzjoni min-nol japplikaw
għal vetturi li jikkwalifikaw, irrispettivament mir reġistrazzjoni. Lgħażla ta’ reġistrazzjoni hi sempliċament faċilità addizzjonali
provduta minn Toll Collect GmbH u hi volontarja.
Ir-reġistrazzjoni hi bażata fuq il-prinċipju ta’ awto-dikjarazzjoni, i.e. lapplikant:
• hu responsabbli għal preċiżjoni fattwali u legali ta’ l-informazzjoni
provduta, u
• hu obbligat li jinnotifika minnufih lil Toll Collect bil miktub dwar
kull bidla fl-informazzjoni li hu jkun ipprovda.
Ir-reġistrazzjoni tal-vetturi jew kombinazzjonijiet ta’ vetturi timplika
li ma hemm l-ebda rikonoxximent tal-esklużjoni jew eżenzjoni minnol minn Toll Collect jew l-Uffiċċju Federali Ġermaniż għat-Trasport
ta’ Oġġetti.
Ir-reġistrazzjoni hi valida għal perijodu massimu ta’ sentejn u
sussegwentement tista’ tiġi estiża. Reġistrazzjonijiet li ma jiġux estiżi
sad-data ta’ skadenza jaqgħu awtomatikament.
Formoli ta’ applikazzjoni
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