Anvisningar hur blanketten ska fyllas i

S

Vänligen fyll i den tyska blanketten.

Information för ägare av ej
vägavgiftspliktiga fordon
Ej vägavgiftspliktiga fordon
Enligt stycke 1 och 2 i 1 § i Lagen om vägavgift för tunga fordon
(Bundesfernstraßenmautgesetz, BFStrMG) på tyska europavägar är
vissa fordon och fordonskombinationer inte avgiftspliktiga.
Hit räknas följande avgiftsbefriade fordon:
• Omnibussar,
• Fordon tillhörande stridsmakten,
• Fordon tillhörande polisväsendet,
• Fordon tillhörande civilförsvar och katastrofskydd
• Fordon som tillhör en allmännyttig eller ideel organisation och
används för transport av humanitär medel,för att hjälpa människor i
nöd
• Fordon tillhörande brandväsendet,
• Fordon tillhörande annan räddningstjänst,
• Fordon tillhörande försvarsmakten,
• Fordon som uteslutande används för gatu- och vägutbyggnad och
gatu- och väghållning inklusive rengöring och snöröjning samt
sandning,
• Fordon som uteslutande används inom tivoli- och cirkusnäring,
• lant- eller skogsbruksfordon med en konstruktionsmässig
maxhastighet på högst 40 km/h, som används av lant- eller
skogsbruksföretag samt motsvarande entreprenadföretag för vanlig
transport av produkter och konsumtionsvaror som är vanliga inom
lant- och skogsbruk,
• eldrivna fordon i enlighet med § 2 nr 1 i den tyska lagen om
elmobilitet (Elektromobilitätsgesetz, EmoG),
• fordon som drivs med fordonsgas (CNG eller LNG), senast t.o.m.
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På Toll Collects webbplats finns tre formulär. Med dessa kan du
ansöka om
registrering,
förlängning av registrering,
avregistrering
av ej vägavgiftspliktiga fordon.
Fyll i respektive formulär fullständigt. Skicka de ifyllda blanketterna
underskrivna tillsammans med fotokopior av samtliga
registreringsbevis (besiktningsbevis del I) och tillhörande dokument
till Toll Collect.
För förlängningen gäller en enklare metod: Om
besiktningsinstrumenten inte har förändrats sedan den första
registreringen behöver ingen ny kopia på dem skickas in.
Samtliga dokument skickas underskrivna med e-post till:
Mautbefreiung@toll-collect.de. Observera att bilagorna inte får vara
större än 5 MB. Dokumenten kan även skickas in per post till Toll
Collect GmbH, Kontrollcenter, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin,
Tyskland eller faxas till nummer: +49 30 74077 7332.

Fordon som varken är avsedda för eller används för godstrafik är
avgiftsfria.
På de avgiftsbefriade fordonen måste det framgå tydligt att
motorfordonen är avsedda för respektive syfte. Omnibussar, fordon
för transport av humanitär hjälp, lantbruksfordon med en
konstruktionsmässig maxhastighet på 40 km/h och eldrivna samt
naturgasdrivna fordon undantas.
Registrering
Omnibussar och fordon som tillhör försvarsmakten känns
automatiskt igen av avgiftssystemet. Ägare till andra avgiftsbefriade
fordonen/ fordonskombinationer kan låta registrera dessa hos Toll
Collect GmbH för att undvika onödiga stopp, kontroller och besked
om efterbetalning.
Förutsättningen för att ett fordon ska kunna registreras som
avgiftsbefriat är att det under registreringstiden ständigt och inte
bara tidvis uppfyller förutsättningen för en avgiftsbefrielse.
Berättigad till ansökan är ägaren till ett fordon, när det gäller fordon
för transport av humanitär hjälp kan en person även registrera ett
främmande fordon om ägar gett sitt samtycke. En separat
registrering av ett släp utan motorfordon är inte möjlig.
Det finns ingen registreringsplikt. Undantagen från
avgiftsförpliktelsen är inte kopplade till en registrering. Möjligheten
att registrera sig ska snarare ses som ett extra erbjudande från Toll
Collects sida och är frivilligt.
Registreringen är baserad på principen om ansvarsförklaring, dvs.
den sökande
• ansvarar själv för att uppgifterna är sanningsenliga och rättsligt
riktiga
• är skyldig att omedelbart informera Toll Collect skriftligen om
eventuella ändringar i de tidigare gjorda uppgifterna.
En registrering av angivna fordon eller fordonskombinationer
innebär inte att de godkänns som avgiftsfria eller avgiftsbefriade av
Toll Collect eller det tyska godstrafikverket (BAG).
Registreringen gäller för maximalt två år. Därefter kan den förlängas.
Registreringar som inte förlängs innan registreringstiden gått ut,
slutar automatiskt.
Ansökningsformulär
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