Doldurma yardımı
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Lütfen Almanca formu doldurunuz.

Ücrete tabi olmayan araçların
işletmecileri hakkında bilgiler
Ücrete tabi olmayan araçlar
Federal Şehirlerarası Karayolları Ücreti Yasası’nın
(Bundesfernstraßenmautgesetz, BFStrMG) 1. Mad. 1 ve 2. Paragrafına
göre belirli araçlar ve araç kombinasyonları otoyol üceretine tabi
değildir.
Aşağıda belirtilen otoyol ücretinden muaf tutulan araçları kapsar:
• yolcu otobüsleri
• silahlı kuvvetlerin araçları
• Polis kurumu araçları,
• sivil savunma ve afetten korunma kuruluşlarının araçları
• kamu yararına çalışan örgütler veya yardım örgütleri tarafından acil
bir durumun hafifletilmesi amacıyla insani yardım malzemelerinin
taşınması için kullanılan araçlar
• itfaiye araçları
• diğer acil yardım servislerinin araçları
• federal idarenin araçları
• karayolu temizliği ve kış hizmetleri dahil, yalnızca karayolu bakım
ve işletme hizmetleri için kullanılan araçlar
• sırf sergi ve sirk işletmesi amaçları için kullanılan araçlar
• Tarım veya orman işletmeleri tarafından ve de tarım veya
ormancılık işletmelerindeki ürünlerin ve tüketim maddelerinin genel
taşınması için işçi çalıştıran şirketler tarafından kullanılan, yapısına
bağlı olarak maksimum 40 km/h hıza sahip tarım ve orman araçları.
• Alman Elektrikli Mobilite Yasasına (EmoG, § 2 No. 1) göre elektrikli
çalışan araçlar.
• Doğal gazla çalışan (CNG veya LNG) araçlar, en geç 31.12.2023
tarihine kadar (LPG değil)

kayıttan silinmesini
talep edebilirsiniz.
Lütfen ilgili formu eksiksiz doldurun. Doldurduğunuz ve imzaladığınız
matbu formları, tüm araç evrakları fotokopisi (araç ruhsatı, bölüm I)
ve ilgili kanıtlar ile birlikte Toll Collect firmasına gönderin.
Süre uzatımı için kolaylaştırılmış bir yöntem geçerlidir: Eğer araç
evrakı içerik olarak ilk kayıttan bu yana değiştirilmediyse
fotokopilerinin yeniden gönderilmesine gerek yoktur.
Lütfen tüm belgeleri imzalamış olarak e-posta yoluyla aşağıda
belirtilen adrese gönderin: Mautbefreiung@toll-collect.de.
Göndereceğiniz eklerde 5 MB boyutunu aşmamanızı rica ederiz.
Alternatif olarak belgeleri postayla Toll Collect GmbH, Kontrollcenter,
Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Almanya'ya yollayabilir veya faks ile
şu numaraya gönderebilirsiniz: +49 30 74077 7332.

Ticari yük taşımacılığı için tasarlanmamış ve de bu amaç için
kullanılmayan araçlar otoyol geçiş ücretlerinden muaf tutulur.
Otoyol geçiş ücretinden muaf olan araçlarda, motorlu araçların
beyan edilen amaç için tasarlanmış oldukları belirgin şekilde
olmalıdır. İstisnalar: Otobüsler, insani yardım nakliyesi için kullanılan
araçlar, yapısına bağlı olarak maksimum 40 km/h hıza sahip tarım
araçları ve elektrikli ve de doğal gaz ile çalışan araçlar.
Tescil
Yolcu otobüsleri ve silahlı kuvvetlerin araçları sistem tarafından
otomatik olarak tanınmaktadır. Ücrete tabi olmayan diğer araçların
işletmecileri bunları, gereksiz durdurmalardan, kontrollerden ve
sonradan tahsil bildirimlerinden sakınmak için, Toll Collect nezdinde
tescil ettirebilirler.
Kayıt ettirmenin şartı aracın seçilen kayıt süresi dahilinde sadece ara
sıra değil sürekli olarak muafiyet şartlarına Uygun olmasıdır.
Müracaat için motorlu aracın işletmecisi yetkilidir, insani yardım
malzemelerinin taşınması durumunda işletmecisinin izni ile yabancı
araçlar da kayıt ettirilebilir. Motorlu araç olmadan sadece römorkun
ayrıca kaydının yapılması mümkün değildir.
Kayıt mecburiyeti yoktur. Otoyol ücretinden muafiyet muhtemel bir
kayıttan bağımsız olarak mevcuttur. Kayıt yaptırma olanağı sadece
Toll Collect GmbH şirketinin ilave bir teklifi olup isteğe bağlıdır.
Kayıt şahsi beyan prensibine dayanmaktadır, yani dilekçeyi veren
• verilerinin fiili ve yasal dorğruluğundan bizzat sorumludur ve
• verilerindeki herhangi bir değişikliği derhal Toll Collect’e yazılı
olarak bildirmekle yükümlüdür.
Araçların veya araç kombinasyonlarının kaydı, ücretten muafiyetin,
Toll Collect veya Yük Trafiği Federal Dairesi (BAG) tarafından yasal
olarak kabul edilmesi anlamına gelmez.
Kayıt azami iki yıl için geçerlidir. Kayıt daha sonra uzatılabilir. Kayıt
süresinin bitimine kadar uzatılmayan kayıtlar, otomatik olarak sona
erer.
Başvuru formları
Toll Collect Web sayfasında üç form sunulmaktadır. Bu formlar
aracılığıyla otoyol ücretine tabi olmayan araçların
kaydedilmesini,
kaydının uzatılmasını,
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