Udfyldelsesvejledning

DK

Du bedes udfylde den tyske formular. På forhånd tak!
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Køretøjer uden gebyrpligt:
Registrering

2
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I. Ansøger
Udfyld venligst denne formular fuldstændigt med computeren. Hvis
du ikke har en computer til rådighed, bedes du skrive læsevenligt
med blokbogstaver. Afkryds venligst det relevante. Felter mærket
med * er obligatoriske felter.
Kundedata
Firma (med retsform) eller navn
MB-nummer
(hvis sådant haves)
Adresse
Gade, nr.
Postboks
Postnr.
By
Land
Website
Kontaktperson
Tiltale
Hr.
Fru
Efternavn, fornavn
Telefon
(angiv venligst landekode)
Fax
(angiv venligst landekode)
E-mail
II. Registreringsanmodning
Følgende køretøjer eller køretøjskombinationer skal registreres som
ikke-gebyrpligtige.
Kopier venligst siden, hvis dette er nødvendigt
Køretøj
Nationalitetsmærke
Motorkøretøjets indregistreringsnummer
Køretøjs- og opbygningstype
Motorkøretøjets tilladte totalvægt fra og med 7,5 t
Ja / Nej
Evt. indregistreringsnummeret på en konstant tilkoblet anhænger (en
separat registrering af anhængere er ikke mulig)
Registreringsgrund (se oversigt på side 4)
Beskriv andet køretøj (8n) her
Ønskes registreringstid på mindre end 2 år?
Ja, til (DD.MM.ÅÅÅÅ)
Husk at vedlægge en kopi af registreringsattesten og evt. yderligere
dokumentation (se s. 4) for hvert køretøj.
III. Erklæring
Jeg bekræfter hermed, at
• jeg ejer de angivne motorkøretøjer, og at hvert enkelt køretøj
permanent og ikke kun lejlighedsvist opfylder betingelserne for
fritagelsen i den valgte registreringsperiode
• den angivne formålsbestemmelse entydigt fremgår af
motorkøretøjets ydre i forbindelse med en registreringsgrund iht.
ciffer 1, 2a og 3 til 7
• køretøjet hverken konstruktionsbetinget er beregnet til
erhvervsmæssig godstransport eller fabrikstrafik eller anvendes til
dette formål i forbindelse med en registreringsgrund iht. ciffer 8-10.
På baggrund af køretøjets konstruktionsmæssige kendetegn
(køretøjs- og opbygningstype) er dette hverken beregnet til
godstransport eller anvendes til godstransport i henhold til §1 i den
tyske lov om godstransport (GüKG). En registrering udelukker, at
køretøjet må anvendes til erhvervsmæssig godstransport eller
fabrikstrafik.
Jeg er gjort bekendt med, at
• jeg selv er ansvarlig for, at oplysningerne faktisk og juridisk er
korrekte (selvdeklarationsprincip)
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• registreringen varer maksimalt to år, og at jeg er forpligtet til
omgående at informere Toll Collect om eventuelle ændringer (f.eks.
omregistrering eller afmeld) eller hvis betingelserne for fritagelsen
bortfalder
• der ikke er forbundet nogen juridisk anerkendelse af
gebyrfritagelsen fra Toll Collects eller forbundskontoret for
godstransports (BAG) side i forbindelse med registreringen af de af
mig angivne køretøjer eller køretøjskombinationer.
Jeg er mig bevidst, at
• de kompetente myndigheder til enhver tid er berettiget til at
kontrollere mine oplysningers rigtighed,
• en forsætlig eller uagtsom manglende eller ikke rettidig betaling af
gebyret kan straffes med en bøde på op til 20.000 €, og såfremt
gerningsindholdet bedrageri (den tyske straffelovs § 263) er
realiseret, kan der blive tale om fængsel i op til fem år eller bøde og
de ikke betalte gebyrer vil blive efteropkrævet.
Jeg forsikrer, at alle oplysninger er komplette og korrekte.
Toll Collect registrerer, bearbejder og anvender kun de data, som jeg
oplyser inden for rammerne af denne kontrakt, til registrering af
fritagelsen for gebyrpligten. I den forbindelse sender Toll Collect
også dataene inklusive de separat vedlagte dokumenter til
forbundskontoret for godstransport (BAG). Jeg accepterer, at Toll
Collect bearbejder og anvender de data, der registreres inden for
rammerne af denne kontrakt. Endvidere accepterer jeg, at Toll
Collect videresender disse data til forbundskontoret for
godstransport (BAG).
Jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid kan annullere mit samtykke
med fremtidig virkning. En sådan annullering sendes til Toll Collect,
Customer Contact / Kontrolle, D-10875 Berlin, Tyskland eller faxes til
nr.: +49 30 74077 7332.
By, dato
Underskrift og evt. firmastempel
Send venligst formularen inklusive bilag med bindende underskrift
og firmastempel til følgende adresse:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
D-10875 Berlin
Tyskland
eller fax den til nr.:
+49 30 74077 7332
IV. Bilag registreringsgrunde (skal ikke returneres)
Angiv registreringsgrunden for hvert enkelt køretøj på side 2 (felt 29).
Nr.
Køretøjets type
Dokumentation (vedlæg altid en kopi af registreringsattesten del 1)
1. Politibil
skal være indregistreret i en politimyndigheds navn
2a. Køretøj til civilbeskyttelse og katastrofeberedskab
skal være indregistreret i direktoratet Technisches Hilfswerk (Teknisk
hjælpeorganisation) eller en tilsvarende statslig eller egnet privat
organisations navn; dette er Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsche
Leben srettungsgesellschaft, Deutsches Rotes Kreuz, JohanniterUnfall-Hilfe, Malteser-Hilfsdienst inklusiv udenlandske
søsterorganisationer
2b. Køretøj til transport af humanitære nødhjælpsforsyninger
Køretøj, som anvendes af en almennyttig eller godgørende
organisation til transport af humanitære nødhjælpsforsyninger, som
tjener til hjælp i nødsituationer. Vedlæg relevant dokumentation,
f.eks. fritagelse for selskabsskat (almennyttig/velgørende
organisation), fragtliste, fritagelse for skat iht. § 3, nr. 5a, i den tyske
lov om afgift for motorkøretøjer (KraftStG).
3. Brandbil
skal være indregistreret i et fuldtidsbrandvæsen, et frivilligt
brandvæsen eller virksomhedsbrandvæsens navn
4. Køretøj til en anden beredskabstjeneste
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køretøjet skal være indregistret i beredskabstjenestens navn og
generelt kun anvendes til beredskabstjenester; det skal være sikret
at det drejer sig om en selvstændig organiseret beredskabstjeneste
med tilkaldevagt eller denne skal via aftaler være integreret i
overordnede myndigheders organisation af beredskabstjenester;
beredskabstjenesten skal kunne sammenlignes med brandvæsnet
med hensyn til hurtigt at kunne rykke ud
5. Den tyske stats køretøj
køretøjet skal være indregistreret i den tyske stats navn
6. Køretøj til vejvedligeholdelse og vejdrift
Køretøj, der udelukkende anvendes til vejvedligeholdelse og vejdrift,
inklusive vejrenholdelse og vinterservice. Indregistrering i et
offentligt organs eller privat virksomheds navn påkrævet; anvendelse
permanent og udelukkende til disse formål for det offentlige. Vedlæg
en kopi af skattefritagelsen iht. § 3, nr. 3, eller § 3, nr. 4, i den tyske
lov om afgift for motorkøretøjer (KraftStG).
7. Køretøj, som anvendes af gøgler- og cirkusvirksomheder
Køretøj, som udelukkende anvendes af gøgler- og
cirkusvirksomheder (f.eks. autocamper, motorkøretøj til salgs-,
skyde-, lodtræknings eller materialevogne). Vedlæg en kopi af
skattefritagelsen iht. § 3, nr. 8, i den tyske lov om afgift for
motorkøretøjer (KraftStG) og en kopi af næringsbrevet som
omrejsende gøgler- eller cirkusvirksomhed.
7a. Land- eller skovbrugskøretøj med en konstruktionsbetinget
maksimalhastighed på 40 km/t.
Opført under bogstav "T" i den tyske registreringsattest.
Beskæftigelse som henholdsvis landmand eller skovbruger og landeller skovbrugsmæssig virksomhed. Forsikring om, at udelukkende
land- og skovbrugsbedrifters almindelige transport af produkter og
forbrugsgoder finder sted.
7b. Elektrisk drevne køretøjer
Elektrisk drevne køretøjer i henhold til § 2, stk. 1, i loven om
elektromobilitet (EmoG), er rene batterielektriske køretøjer, hybride
elkøretøjer, der oplades udefra eller brændstofcellekøretøjer.
7c. Naturgasdrevne køretøjer (senest indtil 31.12.2020)
Dokumentation for den naturgas, der anvendes til fremdrift: CNG
(Compressed Natural Gas) eller LNG (Liquefied Natural Gas), bivalent
drift også muligt. Dog ikke drift med LPG (Liquefied Petroleum Gas flydende gas).
8a. Udstillingskøretøj
8b. Salgskøretøj
8c. Værkstedskøretøj
Der kræves permanente faste installationer i køretøjet til de
pågældende formål. Vedlæg venligst dokumentation i form af
fotografier.
8d. Autocamper
8e. Radio- og transmissionsvogn
8f. Medicinsk undersøgelsesvogn
Opførelse i registreringsattest påkrævet.
8g. Selvkørende arbejdsmaskine eller sættevognstrækker, der
udelukkende anvendes i køretøjskombination med en
sætteanhænger-arbejdsmaskine.
F.eks. kranvogn, betonblander eller sættevognstrækker med en
sætteanhænger-arbejdsmaskine. Vedlæg også en kopi af
registreringsattesten for anhænger-arbejdsmaskinen.
8h. Højtryksspuler eller slamsluger
Opførelse i registreringsattest som selvkørende arbejdsmaskine eller
specialkøretøj. Ingen transport af affald.
8i. Kalibreringsvogn
Specialkøretøj (evt. med dispensation i henhold til den tyske
færdselslov (StVZO)
8j. Land- og skovbrugstrækker til traktor
Opført under bogstav J (køretøjsklasse) med "87" eller "89" og under
ciffer 4 (opbygningstype) med ciffer "1000". Vedlæg dokumentation i
form af fotografier. Gamle registreringsattester: Opført med nøgle-nr.
8710.
8k. Land- og skovbrugstrækker til redskabsbærende køretøj
Opført under bogstav J (køretøjsklasse) med "87" eller "89" og under
ciffer 4 (opbygningstype) med ciffer "2000". Vedlæg dokumentation i
form af fotografier. Gamle registreringsattester: Opført med nøgle-nr.
8720.
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8l. Veteran/klassisk køretøj (med specielt indregistreringsnummer,
typegodkendt som oldtimer)
Indregistrering med specialnummerplade "H" eller med rød
nummerplade, der starter med "07"
8m. Køreskolevogn
Køretøj, der permanent og udelukkende anvendes til
uddannelsesformål og som er udstyret med dobbelt
betjeningsudstyr. Vedlæg en kopi af registreringsattesten med
angivelse af det dobbelte betjeningsudstyr eller en erklæring herom.
8n. Andet køretøj
Beskriv køretøjet separat på side 2 i felt 30 og vedlæg fotografier.
9. Testkøretøj
Opførelse i registreringsattesten iht. § 19, stk. 6, i den tyske
færdselslov (StVZO) eller dokumentation i form af en dispensation
iht. § 70, stk. 1, i den tyske færdselslov (StVZO).
10. Hestetransporter med stort living
Permanente og fast monterede anordninger i køretøjet til de
pågældende formål påkrævet. Det pågældende living skal mindst
udgøre 50 % af nyttearealet. Vedlæg dokumentation i form af
fotografier. Køretøjet anvendes ikke i kombination med en
transportanhænger.
* Obligatorisk felt
Den angivne formålsbestemmelse skal entydigt fremgå af køretøjets
ydre.
Jeg erklærer mig indforstået. (Kun i online-registreringen)
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