Pomoč za izpolnitev

SLO

Prosimo, da obvezno izpolnite nemško različico obrazca. Hvala!

Podatki o lastniku vozil, za katere
cestnina ni obvezna
Vozila. za katere cestnina ni obvezna
Skladno s prvim in drugim odstavkom prvega člena Zakona o cestnini
na zveznih magistralnih cestah (Bundesfernstraßenmautgesetz,
BFStrMG) določena vozila in skupine vozil niso zavezana k plačevanju
cestnine.
Sem sodijo vozila, ki so oproščena plačila cestnine:
• avtobusi,
• vozila oboroženih sil,
• policijska vozila,
• vozila civilne zaščite in zaščite pred katastrofami,
• vozila, ki jih dobrodelne organizacije uporabljajo za prevoz
humanitarne pomoči v nujnih primerih,
• gasilska vozila,
• vozila drugih dežurnih služb,
• vozila federacije,
• vozila, ki se jih uporabljajo izključno za vzdrževanje in obratovanje
cest, vključno s čiščenjem in zimskimi deli,
• vozila, ki se jih uporablja izključno za potrebe prireditev in cirkusov,
• kmetijska ali gozdarska vozila s konstrukcijsko določeno hitrostjo
največ 40 km/h, ki se uporabljajo za običajen prevoz proizvodov in
potrebščin v kmetijskih ali gozdarskih obratih oziroma ustreznih
podjetjih,
• električna vozila v skladu s 1. točko 2. člena Zakona o električni
mobilnosti (Elektromobilitätsgesetz – EmoG),
• vozila s pogonom na zemeljski plin (CNG ali LNG), najdlje do 31. 12.
2023 (ne velja za vozila s pogonom na LPG)

Prosimo, da posamezni obrazec izpolnite v celoti. Izpolnjene
predloge podpišite in jih skupaj s fotokopijami vseh potrdil o
registraciji vozila (I. del prometnega dovoljenja) ter ustreznih dokazil
pošljite družbi Toll Collect.
Za podaljšanje velja poenostavljen postopek: V kolikor sedokumenti
vozila od prve registracije vsebinsko nisospremenili, vam kopije ni
treba ponovno pošiljati.
Vse dokumente podpisane pošljite prek e-pošte na:
Mautbefreiung@toll-collect.de. Pri priponkah ne prekoračite
omejitve velikosti 5 MB. Dokumente lahko pošljete tudi po pošti na
naslov Toll Collect GmbH, Kontrollcenter, Postfach 11 03 29, 10833
Berlin, Deutschland ali po faksu na številko: +49 30 74077 7332.

Vozila, ki niso niti namenjena za cestni prevoz blaga niti se za to ne
uporabljajo, so oproščena plačila cesnine.
Pri motornih vozilih, oproščenih plačila cestnine, mora biti razviden
namen uporabe vozila. Izključeni so avtobusi, vozila za prevoz
humanitarne pomoči, kmetijska vozila s konstrukcijsko določeno
hitrostjo največ 40 km/h, električna vozila in vozila s pogonom na
zemeljski plin.
Registracija
Avtobuse in vozila oboroženih sil cestninski sistem samodejno
prepozna. Lastniki drugih vozil, ki so plačevanja cestnineoproščena,
lahko vozila pri Toll Collect registrirajo, s čimer se izognejo
nepotrebnim postopkom, kontrolam inzahtevam po vračilu cestnine.
Registracija je možna pod pogojem, da vozilo vizbranem časovnem
obdobju stalno in ne samo začasnoodgovarja pogojem za oprostitev.
Pravico do registracije imalastnik motornega vozila, pri vozilih za
prevozhumanitarne pomoči je mogoče v soglasju z lastnikom
registrirati tudi tuja vozila. Ločena registracijaprikolice brez
motornega vozila ni možna.
Registracija ni obvezna, Izjeme v zvezi s plačevanjem cestnine
obstajajo neodvisno od eventualne registracije. Možnost registracije
vozil predstavlja samo dodatnoponudbo podjetja Toll Collect, ki je
prostovoljna.
Registracija temelji na principu samoizjave, t.j.prijavitelj je
• sam odgovoren za dejansko in pravno resničnost svojih navedb in
• dolžan, Toll Collect nemudoma pismeno obvestiti, če pride do
sprememb, kar se teh navedb tiče.
Registracija vozil ali skupin vozil ne pomeni priznavanja brezplačne
cestnine ali oprostitve plačila cestnine s strani družbe Toll Collect ali
Zveznega urada za tovorni promet (BAG).
Registracija velja za največ dve leti. Lahko se jo potempodaljša.
Registracije, ki se jih o izteku ne podaljša, samodejno zapadejo.
Prijavni obrazci
Na spletni strani družbe Toll Collect so na voljo trije obrazci.
Uporabite jih lahko za:
registracijo,
podaljšanje registracije,
odjavo
vozil, za katera cestnina ni obvezna.
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