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Prosimy wypełnić koniecznie niemiecki formularz! Dziękujemy!

Informacja dla właścicieli pojazdów
zwolnionych z opłaty drogowej
Pojazdy zwolnione od opłaty drogowej
Zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z
dróg federalnych (Bundesfernstraßenmautgesetz, BFStrMG) niektóre
pojazdy i zestawy pojazdów nie podlegają opłatom drogowym.
Należą do nich następujące pojazdy zwolnione z opłat drogowych:
• autobusy,
• pojazdy sił zbrojnych,
• samochody policyjne,
• pojazdy obrony cywilnej i ochrony przed klęskami żywiołowymi,
• pojazdy, które są używane przez organizacje użyteczności publicznej
lub organizacje dobroczynne do transportu dóbr humanitarnych w
sytuacjach kryzysowych,
• pojazdy straży pożarnej,
• pojazdy innego pogotowia,
• pojazdy federalne,
• pojazdy używane wyłącznie do remontu i eksploatacji dróg, w tym
również do czyszczenia i zimowego utrzymania dróg,
• pojazdy wykorzystywane wyłącznie do celów działalności
jarmarcznej i cyrkowej,
• pojazdy stosowane w rolnictwie lub leśnictwie, których prędkość
maksymalna jest konstrukcyjnie ograniczona do 40 km/h, które są
stosowane przez gospodarstwa rolne lub leśne jak również
odpowiednie gospodarstwa świadczące usługi do zwykłego
transportu produktów rolnych i leśnych oraz dóbr konsumpcyjnych,
• pojazdy elektryczne w myśl § 2 pkt 1 ustawy o elektromobilności
(EmoG),
• pojazdy napędzane gazem ziemny (CNG lub LNG), najpóźniej do
31.12.2023 (nie dot. LPG)

Na stronie internetowej Toll Collect można znaleźć trzy formularze.
Za ich pomocą można wnioskować o:
rejestrację,
przedłużenie rejestracji,
wyrejestrowanie
pojazdów niepodlegających opłatom drogowym.
Prosimy o kompletne wypełnienie odpowiedniego formularza.
Wypełnione i podpisane formularze należy wysłać wraz z fotokopiami
wszystkich dowodów rejestracyjnych (dowód rejestracyjny część I) i
odpowiednimi dokumentami do firmy Toll Collect.
Uproszczona procedura przedłużenia rejestracji: Jeżeli treść
dokumentów samochodowych nie uległa od momentu pierwszej
rejestracji żadnej zmianie, ponowne przedłożenie kopii dokumentów
jest zbędne.
Prosimy o przesłanie wszystkich podpisanych dokumentów na adres
e-mail: Mautbefreiung@toll-collect.de. Prosimy o nieprzekraczanie
rozmiaru załączników wynoszącego 5 MB. Alternatywnie można
przesłać dokumenty także pocztą na adres Toll Collect GmbH,
Kontrollcenter, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Niemcy lub faksem na
nr: +49 30 74077 7332.

Pojazdy, które nie są przeznaczone ani wykorzystywane do
transportu towarów, nie podlegają opłatom drogowym.
W przypadku pojazdów zwolnionych z obowiązku dokonywania opłat
drogowych musi być jednoznacznie widoczny ich cel przeznaczenia.
Wyjątek stanowią autobusy, pojazdy do transportu dóbr w ramach
akcji humanitarnych, pojazdy rolnicze, których prędkość maksymalna
jest konstrukcyjne ograniczona do 40 km/h i pojazdy elektryczne
oraz pojazdy napędzane gazem ziemnym.
Rejestracja
Autobusy i pojazdy sił zbrojnych są rozpoznawane automatycznie
przez system poboru opłat drogowych. Właściciele innych pojazdów
zwolnionych z opłaty drogowej mogą je zarejestrować w Toll Collect,
by uniknąć zbędnego zatrzymywania pojazdu w ruchu, kontroli i
nakazów zapłaty.
Rejestracja jest możliwa, jeżeli pojazd spełnia w wybranym okresie
rejestracyjnym stale, a nie tylko przejściowo, warunki zwolnienia z
opłaty drogowej. Wnioskodawcą może być wyłącznie właściciel
pojazdu silnikowego, a w przypadku pojazdów przeznaczonych do
transportu dóbr humanitarnych dopuszcza się możliwość rejestracji
także obcych pojazdów za zgodą właściciela. Osobna rejestracja
ciągnika bez pojazdu silnikowego jest niemożliwa.
Rejestracja jest nieobowiązkowa. Zwolnienie pojazdu z opłaty
drogowej jest niezależne od ewentualnej rejestracji. Proponowana
przez Toll Collect GmbH możliwość rejestracji jest dobrowolna.
Rejestracja odbywa się za zasadzie własnej deklaracji. Oznacza to, że
• odpowiedzialność za zgodność podanych informacji ze stanem
faktycznym i prawnym spoczywa wyłącznie na wnioskodawcy oraz
• wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Toll
Collect na piśmie o ewentualnych zmianach podanych informacji.
Rejestracja pojazdów lub zestawów pojazdów nie oznacza zatem, że
Toll Collect lub Federalny Urząd Transportu Towarowego uznały te
pojazdy za niepodlegające opłatom drogowym lub zwolnione z opłat
drogowych.
Rejestracja jest ważna najwyżej przez dwa lata. Dopuszcza się
możliwość późniejszego przedłużenia rejestracji. Nieprzedłużenie
okresu rejestracyjnego przed jego upływem spowoduje
automatycznie utratę ważności rejestracji.
Formularze wniosków
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