Помощ при попълване
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Моля попълнете немския формуляр. Благодарим Ви!
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Необлагаеми с пътна такса превозни
средства: Вписване

2
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I. Заявител
Моля, попълнете изцяло този формуляр с компютър. Ако нямате
на разположение компютър, моля, пишете четливо с печатни
букви. Моля, отбележете с кръстче съответстващите данни.
Задължителните за попълване полета са обозначени със *.
Данни на клиента
Фирма (с юридическа форма), респ. наименование
MB номер
(при наличност)
Aдрес
Улица, номер
Пощенска кутия
Пощенски код
Населено място
Държава
Уеб сайт
Лице за контакт
Обръщение
Господин
Госпожа
Фамилно име, собствено име
Телефон
(моля, укажете код на града, съотв. код на държавата)
Факс
(моля, укажете код на града, съотв. код на държавата)
Имейл
II. Поръчка за регистриране
Следните превозни средства, съответно комбинации от превозни
средства следва да бъдат регистрирани като необлагаеми с
пътна такса.
Моля, ако е необходимо копирайте страницата
Превозно средство
Обозначение на държавата
Обозначение на държавата
Тип на превозното средство и на конструкцията
Допустимо общо тегло на моторното превозно средство от 7,5 t
нагоре
Да / не
При необходимост регистрационен номер на непрекъснато
свързано ремарке (отделна регистрация на ремаркета не е
възможна)
Основание за вписване (вж. таблицата на страница 4)
Друго превозно средство (8n) - моля, опишете тук
Желан срок на вписването, по-малък от 2 години?
Да, до (ДД.ММ.ГГГГ)
Моля, за всяко превозно средство представете копие от
свидетелството за регистрация, част I, и други удостоверения при
необходимост (вж. стр. 4).
III. Декларация
Уверявам, че
• аз съм притежател на посочените моторни превозни средства и
всяко превозно средство по време на избрания срок на
вписването е обхванато непрекъснато, не само понякога от
условията за освобождаване,
• при наличие на основание за вписване съгласно точки 1, 2 а и 3
до 7 посоченото предназначение на моторното превозно
средство може да се разпознава категорично по външния му вид,
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• при наличие на основание за вписване съгласно точки 8-10
превозното средство нито е конструктивно предназначено за
товарен автотранспорт с търговска цел или за заводски
автотранспорт, нито се използва за това. Въз основа на своите
конструктивни характеристики (тип на превозното средство и на
конструкцията) превозното средство нито е предназначено за
товарен автотранспорт, нито се използва за такъв по смисъла на
параграф 1 от Закона за товарния автотранспорт (GüKG).
Вписването е изключено при ползване на превозното средство в
сферата на товарния автотранспорт с търговска цел или на
заводския автотранспорт.
Известно ми е, че
• лично съм отговорен за фактическата и правна достоверност на
информацията (принцип на личната декларация),
• Вписването се прави за максимален срок от две години и съм
длъжен незабавно да уведомявам Toll Collect за евентуални
промени (напр. пререгистрация или анулиране на регистрация)
или за отпадането на условията за освобождаване за всяко
превозно средство,
• с вписването на посочените от мен превозни средства, съотв.
комбинации от превозни средства не е свързано правно
признаване на освобождаването от пътна такса чрез Toll Collect
или Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG).
Аз съзнавам, че
• отговорните служби са оторизирани по всяко време да
проверят достоверността на моите данни,
• преднамерено или по невнимание неплащане или не
навременно плащане на пътната такса може да се накаже с
парична глоба до 20.000 € и доколкото е осъществен състав на
престъплението измама (§ 263 StGB) подлежа на лишаване от
свобода до пет години или парична глоба, както и плащане на
неплатените такси.
Аз уверявам, че всички данни са пълни и правилни.
Toll Collect ще събира, обработва и използва предоставените от
мен в рамките на тази поръчка данни само за целите на
вписването за освобождаване от пътна такса. За целта Toll Collect
ще предостави данните, включително отделно представените
документи, и на Федералната служба за товарен автотранспорт
(BAG). Давам съгласието си Toll Collect да обработва и използва
събраните в рамките на тази поръчка данни. Освен това давам
съгласието си Toll Collect да предава тези данни на Федералната
служба за товарен автотранспорт (BAG).
Известно ми е, че по всяко време мога да оттегля това съгласие с
действие в бъдеще. Заявлението за оттегляне изпратете на
имейл адрес: Mautbefreiung@toll-collect.de или по пощата на
адрес Toll Collect GmbH, Kontrollcenter, ПК 11 03 29, 10833 Берлин,
Германия, или по факс на номер: +49 30 74077 7332.
Населено място, дата
Подпис и евентуално печат на фирмата
Моля, изпратете формуляра с валиден подпис и фирмен печат
заедно с всички документи по имейл на адрес:
Mautbefreiung@toll-collect.de
Моля, не превишавайте размер от 5 MB за прикачените файлове.
Като алтернатива може да изпратите документите по пощата на
адрес:
Toll Collect GmbH
Kontrollcenter
Пощенска кутия 11 03 29
10833 Берлин
Германия
или по факс на номер: +49 30 74077 7332
IV. Приложение Основания за вписване (моля, не връщайте)
Моля, впишете основанието за вписване за всяко превозно
средство на страница 2 (поле 29).
№
Вид на товарния автомобил
Удостоверения (Моля, винаги прилагайте копие от
свидетелството за регистрация, част I)
1. Превозно средство на полицейски служби
необходимо е удостоверение за допускане в експлоатация за
полицейска служба
2a. Превозно средство на гражданската отбрана и организацията
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за защита от природни бедствия
необходимо е удостоверение за допускане в експлоатация за
федерална служба за техническа помощ или за съответна
държавна или подходяща частна организация; като ArbeiterSamariter-Bund (Работнически самарянски санитарен съюз),
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (Германски съюз за спешна
медицинска помощ), Deutsches Rotes Kreuz (Германски червен
кръст), Johanniter-Unfall-Hilfe (Йоханитска помощна служба при
злополуки), Malteser-Hilfsdienst (Малтийска помощна служба),
включително и чуждестранни организации със сродна дейност
2b. Превозно средство за транспорт на хуманитарни помощи
Превозно средство, което се използва от общополезни или
благотворителни организации за транспорт на хуманитарни
помощи за облекчаване на бедствено положение. Моля,
приложете съответни удостоверения, напр. за освобождаване от
корпоративен данък (Общественополезна/благотворителна
дейност), товарен лист, за освобождаване от данък съгласно
параграф 3, точка 5а от Закона за данъчното облагане на
моторните превозни средства (KraftStG).
3. Превозно средство на пожарната команда
необходимо е удостоверение за допускане в експлоатация за
професионална, доброволна или служебна пожарна команда
4. Превозно средство на друга аварийна служба
превозното средство трябва да е допуснато за експлоатация за
аварийната служба и изобщо да може да се използва само при
действия на аварийни служби; трябва да се гарантира работата
на самостоятелно организирана аварийна служба в готовност за
повикване, съотв. чрез договори да е налично свързване към
организация за спешна помощ от по-висок ранг; дейността на
аварийната служба трябва да е сравнимо спешна, както при
пожарната команда
5. Превозно средство на федерацията
необходимо е удостоверение за допускане в експлоатация за
федерацията
6. Превозно средство, използвано от службите за поддръжка и
експлоатация на пътищата
Превозно средство, което се използва единствено и
непрекъснато от службите за поддръжка и експлоатация на
пътищата, включително за почистване на пътищата и зимно
поддържане. Необходима е регистрация на името на публичноправно юридическо лице или на частна фирма; ползване винаги
с обществена поръчка изключително за тези цели. Моля,
приложете копие от документа за освобождаване от данък
съгласно параграф 3, точка 3, респ. съгласно параграф 3, точка 4
от Закона за данъчно облагане на моторните превозни средства
(KraftStG).
7. Превозно средство, използвано от изложители на публични
места и циркове
Превозно средство, което се използва изключително за целите
на изложители на публични места и циркове (напр. превозно
средство с жилищно приспособление, моторно превозно
средство за автомагазин, вагон за стрелба, за теглене на лотария
или за работилница). Моля, приложете копие от документа за
освобождаване от данък съгласно параграф 3, точка 8 от Закона
за данъчно облагане на моторните превозни средства (KraftStG) и
копие от разрешителното за професионална дейност с пътуване.
7a. Селскостопанско или горскостопанско превозно средство с
обусловена от конструкцията максимална скорост от 40 km/h
Вписване под буква "T" в свидетелството за регистрация. Дейност
като селскостопански или горскостопански производител, респ.
изпълнител в сектора на селското или горското стопанство.
Уверение, че се осъществява единствено обичайният в
селскостопански и горскостопански предприятия превоз на
продукти и стоки от първа необходимост.
7b. Електрически превозни средства
Електрически превозни средства по смисъла на параграф 2,
точка 1 от Закона за електрическата мобилност (EmoG); това са
чисто електрически превозни средства, работещи с акумулатор,
хибридни електрически превозни средства с външно зареждане
или превозни средства с горивни клетки.
7c. превозни средства, работещи с природен газ (най-късно до
31.12.2023 г.)
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1.) Удостоверяване на задвижването с природен газ: CNG
(Compressed Natural Gas) или LNG (Liquefied Natural Gas),
възможно също предимно двугоривно задвижване, но не
задвижване с LPG (Liquefied Petroleum Gas – втечнен газ).
Свидетелството за регистрация част I с нанесено CNG, NG или LNG
под P.3.
2.) Доказателство за минимален обем на резервоара (двугоривни
превозни средства)
- CNG: минимум 300 литра или 50 кг;
- LNG: минимум 300 литра или 115 кг;
- NG: минимум 300 литра. Обемът може да бъде достигнат с един
голям или няколко малки резервоара на превозното средство.
8a. Превозни средства за изложби
Необходимо е да има постоянни неподвижни вградени
съоръжения в превозното средство за съответните цели. Моля,
приложете доказателства под формата на снимки. При
необходимост трябва да се даде допълваща декларация, че
превозното средство никога не се използва в комбинация с
обикновени транспортни ремаркета.
8b. Автомагазини
Необходимо е да има постоянни неподвижни вградени
съоръжения в превозното средство за съответните цели. Моля,
приложете доказателства под формата на снимки. При
необходимост трябва да се даде допълваща декларация, че
превозното средство никога не се използва в комбинация с
обикновени транспортни ремаркета. При необходимост трябва
да се представи допълваща декларация за маркетинг без
собствена селскостопанска продукция от първоначалната
продукция (не чисто търговска дейност).
8c. Превозни средства работилници
Необходимо е да има постоянни неподвижни вградени
съоръжения в превозното средство за съответните цели. Моля,
приложете доказателства под формата на снимки. При
необходимост трябва да се даде допълваща декларация, че
превозното средство никога не се използва в комбинация с
обикновени транспортни ремаркета. Трябва да се представи
съотношението на размера на пространството за
товар/пространството на работилницата, не трябва да се
извършва транспортиране на стоки (напр. машини, материали) с
изключение на стандартното оборудване на работилницата.
8d. Кемпер (транспортьор за коне с голяма жилищна част вж. №
10)
Необходимо е вписване в регистрацията. Ако е налична
комбинирана употреба с друга цел (напр. голямо пространство за
товар), жилищната част (без кабината на водача и странични
разширения) трябва да съставлява минимум 50% от
използваемата площ. Изобразяване на съотношението на
размера на пространството за товар/жилищната част чрез
конструкционни скици. Декларация за единствено частна/хоби
употреба.
Посоченото предназначение трябва да се разпознава ясно по
външния вид на моторното превозно средство.
8e. Превозно средство с радиопредавателно устройство и
предавателно устройство
Необходимо е вписване в регистрацията. Снимки на вътрешното
обзавеждане.
8f. Превозни средства за медицински изследвания
8g. Самоходна работна машина или седлови влекач, която/който
се използва изключително в комбинация с работна
полуприкачна машина.
Напр. автомобилен кран, метачна машина, бетонпомпа или
седлови влекач с работна машина на полуремарке. Моля,
приложете също и копие от свидетелството за регистрация част I
на работната прикачна машина. Не трябва да се извършва
транспортиране на материали от какъвто и да е вид с
изключение на принадлежностите на самоходната работна
машина (баласт за кран, маркучи, чиста вода и т.н.).
8h. Превозно средство за почистване на канализацията или за
почистване на цистерни
Вписване в регистрацията като самоходна работна машина или
като специално МПС. Не трябва да се извършва транспортиране
на материали от какъвто и да е вид, като например утаечни
отпадъци или остатъци от почистващи операции с изключение на
принадлежностите за почистващата машина за канали или
резервоари (маркучи, чиста вода и т.н.).
8i. Калибровъчно превозно средство
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Специално превозно средство (евент. със специално разрешение
съгласно Правилника за допускане за движение по пътищата
(StVZO). Превозното средство трябва да служи предимно за
извършване или оценка на измервания, а не само за
транспортиране на калибровъчни тежести.
8j. Влекач селскостопански трактор
Регистриране под буква J (клас на превозното средство) с „87“
или „89“ и под цифра 4 (вид на конструкция) с цифра „1000“.
Моля, приложете удостоверения под формата на снимки.
Предишни свидетелства за регистрация: Регистриране с ключов
№ 8710.
8k. Влекач самоходно шаси, селско стопанство
Регистриране под буква J (клас на превозното средство) с „87“
или „89“ и под цифра 4 (вид на конструкция) с цифра „2000“.
Моля, приложете удостоверения под формата на снимки.
Предишни свидетелства за регистрация: Регистриране с ключов
№ 8720.
8l. Исторически превозни средства (със специален
регистрационен номер и дадено разрешение за пускане в
експлоатация като олдтаймер)
Регистрация със специална идентификация „H“ или с червена
идентификация, започваща с „07“, декларация за единствено
частна/хоби употреба.
8m. Превозно средство, използвано за обучение
Превозно средство, което се използва непрекъснато
изключително за обучение и е съоръжено с двойно оборудване
за обслужване. Моля, приложете копие от свидетелството за
регистрация с указание за двойно оборудване за обслужване или
експертиза за това.
8n. Друго превозно средство
* Задължително за попълване поле
Моля, опишете отделно на страница 2 в поле 30 и приложете
снимки.
9. Тестово превозно средство
Вписване в регистрацията съгласно параграф 19, алинея 6 от
StVZO или удостоверение за специално разрешение съгласно
параграф 70, алинея 1 от StVZO.
10. Превозно средство за превоз на коне с голямо жилищно
отделение
Необходимо е да има постоянни неподвижни вградени
съоръжения в превозното средство за съответните цели.
Жилищната част (без кабината на водача и страничните
разширения) трябва да бъде минимум 50% от използваемата
площ. Моля, приложете доказателства под формата на снимки.
Превозното средство не трябва да се използва в комбинация с
транспортно ремарке. Необходима е декларация за единствено
частна/хоби употреба, както и изобразяване на съотношението
на размера на пространството за товар/жилищната част чрез
конструкционни скици.
Аз си давам съгласието. (само при online-регистриране)
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