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Hjelp til utfylling

Denne teksten hjelper deg med å fylle ut registreringsskjemaet

korrekt. Vennligst fyll ut det tyske skjemaet.

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

På oppdrag fra

Informasjon for eier av ikke

avgiftspliktige kjøretøy

Ikke avgiftspliktige kjøretøy

Iht. loven om avgift på riks-/motorveier

(Bundesfernstraßenmautgesetz, BFStrMG) § 1 ledd 1 og 2, er bestemte

kjøretøy og kjøretøykombinasjoner ikke avgiftspliktige.

Herunder faller følgende kjøretøy som er fritatt for veiavgift:

• busser,

• kjøretøy som tilhører forsvaret,

• kjøretøy til politimyndighetene,

• kjøretøy som tilhører sivilforsvar og katastrofeberedskap,

• kjøretøy som brukes av allmennyttige eller veldedige

organisasjoner til transport av humanitære hjelpemidler for bistand i

nødsituasjoner

• kjøretøy som tilhører brannvesenet ,

• kjøretøy som tilhører andre vakttjenester,

• kjøretøy i statlig tjeneste,

• kjøretøy som utelukkende brukes til veiarbeid og vedlikehold av

veier, inklusive gaterenhold og brøyting,

• kjøretøy som utelukkende tas i bruk i underholdnings- eller

sirkusøyemed,

• land- eller skogbrukskjøretøy med en konstruksjonsbetinget

maksimal hastighet på 40 km/t som brukes av land- eller

skogbruksbedrifter samt tilsvarende entreprenører til vanlig

transport av produkter eller forbruksartikler innen land- og

skogbruk,

• elektrisk drevne kjøretøy jf. tysk lov om elektromobilitet (EmoG) § 2

nr. 1,

• Kjøretøyer som hovedsakelig drives med naturgass, er levert fra

fabrikken for drift med CNG, LNG eller motor for to drivstofftyper

med LNG/diesel og har en systemgodkjenning i henhold til EU-

forordning nr. 595/2009 (utslippsklasse Euro VI).

Kjøretøyer som verken er bestemt for godstrafikk eller brukes til

dette, er fritatt for veiavgift.

På motorkjøretøyene som er fritatt for veiavgift, må det være synlig

at de er bestemt til de respektive formål. Unntatt fra dette er busser,

kjøretøy for transport av humanitært hjelpeutstyr, landbrukskjøretøy

med en konstruksjonsbetinget maksimal hastighet på 40 km/t og

kjøretøy som drives elektrisk og med naturgass.

Registrering

Busser og militære kjøretøy registreres automatisk av bomsystemet.

Eiere av andre ikke avgiftspliktige kjøretøy kan registrere disse hos

Toll Collect for å unngå å unødvendig bli vinket til side, kontroller

eller etterinnkrevinger.

Forutsetningen for registrering er at kjøretøyet i det valgte

registreringstidsrommet permanent og ikke bare tidvis faller inn

under vilkårene for fritak. Søknadsberettiget er eieren av et

motorkjøretøy, når det gjelder kjøretøy til transport av humanitære

hjelpemidler kan også fremmede kjøretøyer registreres hvis eieren

samtykker i dette. En separat registrering av en tilhenger uten

motorkjøretøy er ikke mulig.

Det hersker ingen registreringsplikt. Unntak fra avgiftsplikten gjelder

uavhengig av en eventuell registrering. Registreringsmuligheten er

kun et ekstra tilbud fra Toll Collect GmbH, og det er frivillig.

Registreringen er grunnlagt på prinsippet om egenerklæring, dvs. at

søker

• selv er ansvarlig for at opplysningene som gis er faktisk og juridisk

korrekte,

• er forpliktet til omgående å melde fra til Toll Collect om eventuelle

endringer av opplysningene.

Registreringen av kjøretøy eller kjøretøykombinasjoner innebærer

ingen anerkjennelse av avgiftsfrihet eller fritak fra veiavgift fraToll

Collect eller det tyske direktoratet for godstrafikk (BAG).

Registreringen gjelder for maksimalt to år. Deretter kan den

forlenges. Registreringer som ikke forlenges innen utløpsdato, utgår

automatisk.

Søknadsskjemaer

Du finner tre skjemaer på Toll Collect sin internettside. Med disse

skjemaene kan du søke om:

Registrering,

Forlengelse av din registrering,

Avregistrering

av ikke avgiftspliktige kjøretøy.

Vennligst fyll ut det respektive skjemaet fullstendig. De utfylte

blankettene sender du underskrevet med fotokopier av alle

bilpapirer (vognkort del I) og de respektive dokumentasjonene, til

Toll Collect.

Forlengelse er en forenklet prosess. Dersom innholdet i vognkortene

ikke har vært forandret siden den første registreringen, er det ikke

nødvendig å sende inn kopier på nytt.

Send alle dokumenter i underskrevet stand via e-post til:

Mautbefreiung@toll-collect.de. Pass på at vedlegg ikke er større enn

5 MB. Du kan også sende dokumentene via post til Toll Collect GmbH,

Kundenmanagement und Abrechnung, Postfach 11 03 29, 10833

Berlin, Tyskland.
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