Ajutor pentru completarea formularului

RO

Rugăm completaţi formularele întocmite în limba germană.
Vă mulţumim!

Informaţii pentru proprietarii
autovehiculelor care nu trebuie
taxate
Autovehicule care nu trebuie taxate
Conform art. 1 alineatul 1 şi 2 al Legii privind taxa rutieră pentru
utilizarea drumurilor federale (Bundesfernstraßenmautgesetz,
BFStrMG), anumite autovehicule şi combinaţii de autovehicule nu
trebuie taxate.
Aceasta se aplică următoarele autovehicule scutite de taxa rutieră:
• Autobuze,
• Autovehicule ale forţelor armate,
• Autovehicule ale autorităților polițienești,
• Autovehicule ale protecţiei civile şi împotriva catastroafelor,
• Autovehicule, care sunt folosite de organizaţii nonprofit sau de
caritate pentru transportul bunurilor umanitare de ajutor,care
servesc ameliorării situaţiei de urgenţă
• Autovehicule ale pompierilor,
• Autovehicule ale altor servicii de urgenţă,
• Autovehicule federale,
• Autovehicule, care se folosesc exclusiv pentru întreţinerea străzilor
şi serviciul de exploatare a străzilor, inclusiv curăţarea străzilor şi
serviciul de dezăpezire,
• Autovehicule, care se folosesc exlusiv în scopul comerţului de
spectacole şi de circ,
• Vehicule agricole sau silvice, cu o viteză maximă proiectată de
maximum 40 km/h, care sunt utilizate de firmele agricole sau silvice
precum și de întreprinderile de utilaje subcontractante respective
pentru transportul obișnuit al produselor și materialelor agricole sau
silvicole,
• autovehicule acționate electric în sensul § 2 Nr. 1 din Legea privind
mobilitatea electrică (EmoG),
• autovehicule cu funcționare pe gaz metan (CNG sau LNG), cel mult
până la 31.12.2023 (cu excepția LPG)

Înregistrarea este valabilă pentru maxim doi ani. Poate fi prelungită
în final. Înregistrările, care până la termenul de expirare nu au fost
prelungite, expiră automat.
Formulare de cerere
Pe pagina de internet Toll Collect sunt disponibile trei formulare. Cu
acestea puteți solicita:
înregistrarea,
prelungirea înregistrării,
anularea înregistrării
autovehiculelor care nu trebuie taxate.
Vă rugăm să completați integral formularul respectiv. Semnați
formularele completate și trimiteți-le împreună cu fotocopiile
tuturor taloanelor auto (certificatul de înmatriculare partea I) și cu
dovezile corespunzătoare la Toll Collect.
Pentru prelungire este valabilă o procedură simplificată: Dacă
documentele autovehiculului au fost modificate de la prima
înregistrare, din punct de vedere al conţinutului, nu trebuie
înmânate din nou în copie.
Vă rugăm să trimiteți toate documentele semnate la adresa de email: Mautbefreiung@toll-collect.de. Fișierele atașate nu trebuie să
fie mai mari de 5 MB. Opțional, puteți trimite documentele și prin
poștă, la Toll Collect GmbH, Kontrollcenter, Postfach 11 03 29, 10833
Berlin, Germania, sau prin fax la numărul: +49 30 74077 7332.

Autovehiculele care nu sunt destinate transportului de mărfuri și
care nici nu sunt utilizate în acest scop sunt scutite de plata taxei
rutiere.
La autovehiculele scutite de plata taxei rutiere, trebuie să fie
evidentă destinația de utilizare a autovehiculelor. Sunt exceptate
autocarele, autovehiculele pentru transporturi umanitare, vehiculele
agricole cu o viteză maximă din construcție de 40 km/h și
autovehiculele electrice precum și cele cu funcționare pe gaz metan.
Înregistrare
Autobuzele şi autovehiculele forţelor armate se recunosc de sistemul
de taxare rutieră independent. Proprietarii unor autovehicule care
nu trebuie taxate, pot înregistra aceste autovehicule la Toll Collect,
pentru a evita controale şi notificări de percepere a taxei ulterioare,
nenecesare.
Premisa pentru o înregistrare este ca autovehiculul să nu cadă sub
premisele de scutire în perioada de înregistrare selectată permanent
şi nu numai temporar. Persoana cu dreptul la cerere este
proprietarul unui vehicul cu motor, în cazul unui autovehicul pentru
transportarea bunurilor umanitare de ajutor se pot înregistra şi
autovehicule străine cu acordul proprietarului. O înregistrare
separată a remorcii fără autovehiculul cu motor nu este posibilă.
Nu există nici o obligaţie de înregistrare. Excepţii de la obligaţia de
taxă există independent de o posibilă înregistrare. Posibilitatea
înregistrării prezintă numai o ofertă suplimentară a Toll Collect
GmbH şi este benevolă.
Înregistrarea se bazează pe principiul declaraţiei pe propria
răspundere, şi anume solicitantul este
• responsabil pentru corectitudinea reală şi legală a informaţiilor
sale şi
• obligat să informeze Toll Collect imediat în scris despre eventualele
modificări a informaţiilor sale.
Înregistrarea autovehiculelor sau a combinațiilor de autovehicule nu
presupune recunoașterea lipsei obligației de plată a taxei rutiere sau
a scutirii de taxă de Toll Collect sau de Autoritatea federală pentru
transporturile de marfă.
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