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Abi vormi täitmiseks

Palun täitke tingimata ära saksakeelne vorm. Tänan!

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 18, V 10.0, Seisuga 01/2023

Tellimusel

1
Maksuvabad sõidukid:

Registreerimine

2
I. Ettepaneku tegija

3
Palun täitke see vorm täielikult ära. Kui Teie käsutuses ei ole arvutit,

tahvelarvutit või nutitelefoni, siis kirjutage hästi loetavates

trükitähtedes. Kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga (*).

4
Kliendi andmed

5
Firma (koos õigusliku vormiga) või nimi

6
MB-number

(kui on olemas)

7
Aadress

8
Tänav, nr

9
Postkast

10
Postiindeks

11
Koht

12
Riik

13
Veebileht

14
Kontaktisik

15
Perekonnanimi

16
Eesnimi

17
Telefon

Riigikood

Kood ja telefoninumber

18
E-post

19
II. Registreerimisavaldus

20
Järgmised sõidukid või sõidukikombinatsioonid tuleb registreerida

maksuvabadena.

Palun vajaduse korral lehekülg kopeerida

21
Sõiduk või liidendsõiduk

22
Riigi tunnusmärk

23
Mootorsõiduki ametlik numbe

24
Sõiduki liik ja kereliik

(vaata registreerimistunnistuse I osa välja (5) vastavalt KBA-le)

25
Mootorsõiduki lubatud kogukaal kg-des

(vaata registreerimistunnistuse I osa välja F.2 vastavalt KBA-le)

26
Vajaduse korral pidevalt ühendatud haagise riiklik tähis (haagiste

eraldi registreerimine ei ole võimalik)

27
Sõiduki ja haagise tüüp

(vaata registreerimistunnistuse I osa välja (5) vastavalt KBA-le)

28
Registreerimise alus (vt ülevaadet lk 4)

29
Muud sõidukit (8n) kirjeldage palun siin

30
Soovitakse registreerimist lühemaks ajaks kui 2 aastat?

31
Jah, kuni (pp.kk.aaaa)

32
Palun mõelge iga sõiduki puhul registreerimistunnistuse I osa

koopiale ja vajaduse korral täiendavatele tõenditele (vt lk 4).

33
III. Deklaratsioon

34
Ma kinnitan, et

• olen asjaomaste mootorsõidukite valdaja ning igale sõidukile

kohaldatakse valitud registreerimise ajavahemikus alaliselt, mitte

ainult aeg-ajalt erandeid käsitlevaid sätteid,

• punktide 1, 2 a ja 3 kuni 7 kohase registreerimisaluse esinemisel on

mootorsõiduki asjakohane sihtotstarve väga üheselt tuvastatav,

• numbrite 8-10 kohase registreerimisaluse esinemisel ei ole sõiduk

ehituslikult ette nähtud kaubaveoteenuste osutamiseks või

omatarbeliseks veoks ning sõidukit ei kasutata selleks. Sõiduk ei ole

oma konstruktsiooniomadustelt (sõiduki liik ja kereliik) mõeldud

kaubaveoks ning seda ei kasutata kaubaveoks Saksamaa

kaubaveoseaduse (GüKG) §1 tähenduses. Sõiduki kasutamine

kaubaveoteenuste osutamisel või omatarbelisel veol välistab

registreerimise.

35
Mulle on teada, et

• olen ise vastutav andmete tegeliku ja õigusliku õigsuse eest

(enesedeklaratsiooni printsiip),

• registreering tehakse maksimaalselt kaheks aastaks ja ma olen

kohustatud Toll Collecti viivitamatult teavitama võimalikest

muudatustest (nt ümberregistreerimine või arvelt mahavõtmine) või

erandeid käsitlevate sätete äralangemisest mis tahes sõiduki jaoks,

• minu poolt esitatud sõidukite või sõidukite kombinatsioonide

registreerimisega ei seondu kiirteemaksust vabastamise juriidiline

tunnustamine Toll Collecti või Saksamaa Liitvabariigi Logistika- ja

Transpordiamet (BALM) poolt.

• Olen teadlik, et Toll Collect edastab andmed, sealhulgas eraldi

esitatud dokumendid, ka Saksamaa Liitvabariigi Logistika- ja

Transpordiamet (BALM), et registreerida end maksukohustusest

vabastamiseks.

36
Olen teadlik sellest, et

• asjaomastel instantsidel on igal ajal õigus minu andmete õigsust

kontrollida,

• kiirteemaksu tahtliku või hooletusest tingitud õigeks ajaks

tasumata jätmise eest võidakse karistada rahatrahviga kuni 20.000 €

ning kui on tuvastatud pettuse kuritöö koosseis (kriminaalseadustiku

§ 263), ähvardab vabadusekaotus kuni viis aastat või rahatrahv ja

tasumata maksud nõutakse sisse tagantjärele.

37
Kinnitan, et kõik andmed selles dokumendis on täielikud ja õiged.

38
Koht, kuupäev

39
Allkiri ja vajadusel firma pitsat

40
Palun saatke vorm juriidiliselt kehtiva allkirja ja firmatempliga ning

kõigi dokumentidega aadressile: Mautbefreiung@toll-collect.de

Palume manuste puhul mitte ületada suurust 5 MB.

41
Alternatiivina saate dokumendid saata ka posti teel aadressile:

Toll Collect GmbH

Kundenmanagement und Abrechnung

Postfach 11 03 29

10833 Berlin

Saksamaa

42
IV. Lisa registreerimisalused (palun mitte tagasi saata)

43
Palun kandke registreerimisalus iga sõiduki kohta leheküljele 2 (väli

29).

44
Nr

45
Sõidukiliik

46
Tõendid (Palun lisage alati registreerimistunnistuse I osa koopia)

47
1. Politseiasutuse sõiduk

48
Registreerimistunnistuse osa I;

nõutav politseiasutuse luba

49
2a. Tsiviil- ja katastroofikaitse sõiduk

50
nõutav Tehnilise Abi föderaalameti või vastava riikliku või sobiva

eraorganisatsiooni luba; need on Samariitlaste Liit, Saksa

päästeühing, Saksa Punane Rist, Sihtasutus Johanniitide Abi, Malta

Abiteenistus koos välismaiste sõsarorganisatsioo nidega

51
2b. Humanitaarabi transportimiseks ette nähtud sõiduk

52
Sõiduk, mida ühiskondlik või heategev organisatsioon kasutab

humanitaarabi transportimiseks hädaolukorra leevendamiseks.

Palun lisage sobivad tõendid, nt vabastus ettevõtte tulumaksust

(ühiskondlikkus/heategevus), lastinimekiri, mootorsõidukimaksu

seaduse (KraftStG) § 3 punkti 5a kohane maksuvabastus.

53
3. Tuletõrje sõiduk

54
Registreerimistunnistuse osa I;

nõutav kutselise, vabatahtliku või ettevõtte tuletõrje luba

55
4. Mõne muu abiteenistuse sõiduk

56
sõiduk peab olema päästeteenistuseks lubatud ja üldiselt kasutatav

ainult päästeteenistuses rakendamiseks; tagatud peab olema

iseseisvalt organiseeritud päästeteenistuse töö väljakutsevalmiduses

või lepingutega toimima ühendus kõrgemalseisvate asutuste

päästeteenistuse organisatsiooniga; päästeteenistuse tegevus peab

olema võrreldav tuletõrje operatiivsusega

57
5. Armeesõiduk

58
Registreerimistunnistuse osa I;

nõutav föderaalse agentuuri luba

59
6. Teehoolduseks ja teenindamiseks ette nähtud sõiduk

60
Sõiduk, mis on mõeldud eranditult ja püsivalt teehoolduseks ja

teenindamiseks, sealhulgas teede puhastamiseks ja talviseks

hoolduseks. Vajalik registreerimine avalik-õigusliku organi või

eraettevõtte juures; kasutamine riigi tellimusel pidevalt üksnes sel

otstarbel. Palun lisage koopia mootorsõidukimaksu seaduse

(KraftStG) § 3 punkti 3 või § 3 punkti 4 kohasest maksuvabastusest.

61
7. Lõbustusparkides ja tsirkuses kasutatav sõiduk
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62
Sõiduk, mida kasutatakse üksnes lõbustusparkides ja tsirkuses (nt

autoelamu, mootorsõiduk müügi-, laske-, loosimis- või

varustusvaguni vedamiseks). Palun lisage koopia

mootorsõidukimaksu seaduse (KraftStG) § 3 punkti 8 kohasest

maksuvabastusest ja koopia rändkaubitsemisloast.

63
7a. Põllu- või metsamajanduslik sõiduk koosteliigist tingitud suurima

kiirusega maksimaalselt 40 km/h

64
Sissekanne tähe „T“ all sõiduki registreerimistunnistusel. Tegevus

taluniku või metsnikuna või põllu- või metsamajandusliku

palgaettevõttena. Garantii, et transporditakse eranditult põllu- ja

metsamajanduslikes ettevõtetes tavalisi valmistisi ja tarbekaupu.

65
7b. Elektriliselt käitatavad sõidukid

66
Elektriliselt käitatavad sõidukid elektrimobiilsusseaduse (EmoG) § 2

nr 1 tähenduses; need on puhtakujulised aku-elektrisõidukid,

väljastpoolt laetavad hübriidelektrisõidukid või kütuseelemendiga

sõidukid.

67
7c. Peamiselt maagaasiga sõitvad sõidukid (maksimaalselt kuni

31.12.2023)

68
Registreerimistunnistuse osa I sissekandega CNG, LNG või LNG/diisli

kohta punktis P.3.;

autotootja COC (Certificate of Conformity = EÜ vastavussertifikaat)

tehasepoolse väljaandmise ja saasteklassi Euro VI tõendina

69
8a. näitusesõiduk

70
Registreerimistunnistuse osa I;

fikseeritud paigaldiste fotod, vajaduse korral selgitus, et tavalised

transporthaagised pole mõeldud muul viisil kasutamiseks

71
8b. müügisõiduk

72
Registreerimistunnistuse osa I;

fikseeritud paigaldiste fotod:

selgitus, et tavalised transporthaagised pole mõeldud muul viisil

kasutamiseks;

vajaduse korral selgitus esmatootmisest pärit oma

põllumajandussaaduste iseturustamise kohta (ei ole edasitöödeldud

tooted ega kaubad)

73
8c. sõiduk-töökoda

74
Registreerimistunnistuse osa I;

fikseeritud paigaldiste fotod; vajaduse korral selgitus, et tavalised

transporthaagised pole mõeldud muul viisil kasutamiseks;

tõend laadimisala/töökojaala suuruse suhte kohta;

materjalide ja masinate transport, välja arvatud püsipaigaldised ja

varustus (tööriistad)

75
8d. Matkabuss (suure elamispinnaga hobuseveok vt nr 10)

76
Vajalik sissekanne registreerimistunnistusele. Kui esineb

kombineeritud kasutamist täiendava otstarbega (nt suur

laadimisala), peab elamispind (ilma juhikabiini ja külgmiste

laiendusteta) moodustama vähemalt 50 % kasulikust pinnast.

Laadimisala/elamispinna suuruste suhte kirjeldus paigaldusjooniste

abil. Avaldus eranditult privaatse/hobialase kasutamise kohta.

77
Esitatud sihtotstarve peab olema mootorsõidukil väga üheselt

tuvastatav.

78
8e. raadio- ja ülekandeauto

79
Registreerimistunnistuse osa I;

sisevarustuse fotod

80
8f. meditsiinilise aparatuuriga varustatud sõiduk

81
8g. Isesõitev töömasin või sadulveok, mida käitatakse eranditult

sõidukite kombinatsioonis sadulhaagis-töömasinaga.

82
Nt kraana, pühkimismasin, betoonipump või sadulveok sadulhaagis-

töömasinaga. Palun lisage ka haagistöömasina

registreerimistunnistuse I osa koopia. Mistahes liiki materjalide

transportimine ei ole lubatud, välja arvatud isejuhtimisega

töömasina tarvikud (nt kraana ballast, voolikud, puhas vesi jms).

83
8h. Kanalipuhasti või paagipuhasti

84
Sissekanne registreerimistunnistusele isesõitva töömasina või

erisõidukina. Mistahes liiki materjalide nagu näiteks mudaste

jäätmete või puhastusjääkide transportimine ei ole lubatud, välja

arvatud kanali- või paagipuhasti tarvikud (nt voolikud, puhas vesi

jms).

85
8i. Taatlemissõiduk

86
Erisõiduk (vajadusel Saksamaa liiklusvahendite litsentseerimise

eeskirjade (StVZO) kohase eriloaga). Sõiduk peab olema peamiselt

ette nähtud mõõtmiste teostamiseks või hindamiseks ning mitte

üksnes kalibreerimiskaalude transportimiseks.

87
8j. LOF veduk traktor

88
Sissekanne punkti J all (sõiduki klass) „87“ või „89“ ja numbri 4 all

(ülesehituse liik) number „1000“. Palun lisage tõendid fotode näol.

Vanad registreerimistunnistuste I osad: Sissekanne koodiga 8710.

89
8k. LOF veduk seadmekandur

90
Sissekanne punkti J all (sõiduki klass) „87“ või „89“ ja numbri 4 all

(ülesehituse liik) number „2000“. Palun lisage tõendid fotode näol.

Vanad registreerimistunnistuste I osad: Sissekanne koodiga 8720.

91
8I. ajalooline sõiduk (erinumbrimärgiga, antud käitamisluba

vanasõidukina)

92
Registreerimistunnistuse osa I (erimärgiga „H“ või „07“-ga algava

punase numbrimärgiga sissekanne);

eranditult privaatse/hobialase kasutamise selgitus

93
8m. Õppesõiduauto

94
Registreerimistunnistuse osa I;

topeltjuhtimisseadme tõend (ABE ja fotod ei ole piisav)

95
8n. Muu sõiduk

96
Registreerimistunnistuse osa I;

palun kirjeldage eraldi 2. lehekülje väljal 30 ja lisage fotod

97
9. Proovisõiduk

98
Sissekanne registreeringusse vastavalt StVZO § 19 lõikele 6 või tõend

erandi tegemise kohta vastavalt StVZO § 70 lõikele 1.

99
* Kohustuslik väli

100
10. Hobuveotreiler suure elamuga

101
Registreerimistunnistuse osa I;

sisevarustuse fotod ja panoraamvaade (sõidukil puudub reklaam);

eranditult privaatse/hobialase kasutamise selgitus;

laadimisala/elamisala suuruse suhte kujutis paigalduseskiiside

alusel. Elamispind (ilma juhikabiini ja külgmiste laiendusteta) peab

moodustama vähemalt 50 protsenti kasulikust pinnast.

Sõidukit ei tohi käitada kombineeritult transporthaagisega.

109
Olen nõus. (ainult onlainis registreerumisel)
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