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Tiemaksusta vapautetut ajoneuvot:
Rekisteröinti
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I. Hakija
Täytä tämä lomake kokonaan tietokoneella. Jos käytettävissäsi ei ole
tietokonetta, kirjoita selkeästi luettavilla painokirjaimilla. Merkitse
rasti kulloinkin oikeaan ruutuun. Pakolliset kentät on merkitty
tähdellä *.
Asiakastiedot
Yritys (yhtiömuoto) tai nimi
MB-numero
(jos sellainen on)
Osoite
Lähiosoite
Postilokero
Postinumero
Postitoimipaikka
Maa
Verkkosivusto
Yhteyshenkilö
Puhuttelu
Herra
Rouva
Sukunimi, etunimi
Puhelin
(ilmoita myös maakohtainen suuntanumero)
Faksi
(ilmoita myös maakohtainen suuntanumero)
Sähköposti
II. Rekisteröintitoimeksianto
Seuraavat ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät on rekisteröitävä
tiemaksuvelvollisuudesta vapautetuiksi.
Kopioi sivu tarvittaessa
Ajoneuvo
Kansallistunnus
Ajoneuvon rekisteritunnus
Ajoneuvo- ja rakennetyyppi
Moottoriajoneuvon sallittu kokonaispaino alkaen 7,5 t
Kyllä / ei
Seuraavat ajoneuvot tulee rekisteröidä tiemaksusta vapautetuiksi
(kaikkia ajoneuvoja tai ajoneuvoyhdistelmiä koskee antamieni
tietojen mukainen sama rekisteröintiperuste. Liitän oheen kopiot
rekisteriotteista ja mahdolliset muut todisteet)
Rekisteröintisyy (katso yleiskatsaus sivu 4)
Muu ajoneuvo (8n), kuvaile se tässä
Haluatko rekisteröinnin kestävän alle 2 vuotta?
Kyllä, päättyy (PP.KK.VVVV)
Huomaa, että jokaiselle ajoneuvolle vaaditaan kopio
rekisteröintitodistuksen osasta I ja tarvittaessa muita todistuksia (ks.
s. 4).
III. Vakuutus
Vakuutan, että
• olen ilmoitettujen moottoriajoneuvojen haltija ja jokainen ajoneuvo
täyttää vapautusedellytykset valittuna rekisteröintiaikana jatkuvasti
eikä vain toisinaan
• jos on kohtien 1, 2 a ja 3–7 mukainen rekisteröintisyy,
moottoriajoneuvon ilmoitettu käyttötarkoitus on oltava
tunnistettavissa selkeästi ulkoa päin
• jos on kohtien 8–10 mukainen rekisteröintisyy, ajoneuvoa ei ole
tarkoitettu rakenteeltaan ammattimaiseen tavaraliikenteeseen tai
yrityksenliikenteeseen eikä sitä käytetä siihen. Ajoneuvoa ei ole
tarkoitettu rakenneominaisuuksiltaan (ajoneuvo- ja rakennetyyppi)
tavaraliikenteeseen, eikä sitä käytetä Saksan tavaraliikenteestä
annetun lain (GüKG) 1 §:n mukaiseen tavaraliikenteeseen. Jos
ajoneuvoa käytetään ammattimaiseen tai yrityksen
tavaraliikenteeseen, rekisteröinti ei ole mahdollinen.
Tiedän, että
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• vastaan itse tietojen tosiasiallisesta ja lakimääräisestä
oikeellisuudesta (oman ilmoituksen periaate)
• rekisteröinti tehdään enintään kahdeksi vuodeksi ja olen
velvollinen ilmoittamaan Toll Collectille välittömästi mahdollisista
muutoksista (esim. muutosilmoitus tai peruutus) tai siitä, jos
ajoneuvon vapautusedellytykset poistuvat
• ilmoittamieni ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien
rekisteröiminen tiemaksusta vapautetuiksi ei merkitse sitä, että Toll
Collect tai tavaraliikenteestä vastaava liittovaltion virasto (BAG)
tunnustavat tiemaksusta vapauttamisen oikeudellisesti päteväksi.
Olen tietoinen, että
• asianomaiset elimet ovat milloin tahansa oikeutettuja
tarkastamaan ilmoittamieni tietojen paikkansapitävyyden,
• tahallinen tai tuottamuksellinen tiemaksun laiminlyönti tai sen
viivästynyt suorittaminen voivat johtaa enimmillään 20.000 €
sakkorangaistukseen, tai mikäli teko on tahallinen petos (Saksan
Liittotasavallan rikoslakikirja StGB § 263), seurauksena voi olla
enintään viiden vuoden vapausrangaistus tai sakkorangaistus, sekä
suorittamatta jätetyt tiemaksut peritään jälkikäteen.
Vakuutan, että kaikki tiedot ovat täydellisiä ja oikein.
Toll Collect kerää, käsittelee ja käyttää tämän sopimuksen puitteissa
antamiani tietoja vain tiemaksuvelvollisuudesta vapauttamisen
rekisteröintiin. Tätä varten Toll Collect välittää tiedot, mukaan lukien
erikseen toimitetut asiakirjat, myös tavaraliikenteestä vastaavalle
liittovaltion virastolle (BAG). Hyväksyn, että Toll Collect käsittelee ja
käyttää tämän sopimuksen puitteissa kerättyjä tietoja. Lisäksi
hyväksyn sen, että Toll Collect välittää nämä tiedot
tavaraliikenteestä vastaavalle liittovaltion virastolle (BAG).
Tiedän, että voin peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa.
Toimita peruutus osoitteeseen Toll Collect, Customer
Contact/Kontrolle, D-10875 Berlin, Deutschland, tai lähetä se faksilla
numeroon: +49 30 74077 7332.
Paikka, päiväys
Allekirjoitus, mahd. yrityksen leima
Lähetä oikeusvoimaisesti allekirjoitettu ja yrityksen leimalla
varustettu lomake ja liitteet seuraavaan osoitteeseen:
Toll Collect GmbH
Customer Contact/Kontrolle
Postfach 11 03 29
D-10833 Berlin
Deutschland
tai lähetä se faksilla numeroon:
+49 30 74077 7332
IV. Liite Rekisteröintisyyt (älä lähetä takaisin)
Merkitse jokaisen ajoneuvon rekisteröintisyy sivulle 2 (kenttä 29).
Nro
Ajoneuvolaji
Todistukset (liitä mukaan aina rekisteröintitodistuksen osan I kopio)
1. Poliisiviranomaisten ajoneuvo
edellyttää että ajoneuvo on rekisteröity poliisiviranomaisten nimiin
2a. Väestön- ja katastrofisuojelun ajoneuvo
2a. Väestön- ja katastrofisuojelun ajoneuvo (edellyttää että ajoneuvo
on rekisteröity Saksan Liittotasavallan Technisches Hilfswerk
-laitoksen ja vastaavan valtiollisen tai soveltuvan yksityisen järjestön
nimiin; näitä ovat Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsche
Lebensrettungsgesellschaft, Saksan Punainen risti, Johanniter-UnfallHilfe sekä näiden ulkomaiset sisarjärjestöt)
2b. Ajoneuvo humanitääristen avustustarvikkeiden kuljetukseen
Ajoneuvo, jota jokin yleishyödyllinen tai hyväntekeväisyysjärjestö
käyttää humanitaaristen avustustarvikkeiden kuljetukseen
hätätilanteisiin. Liitä mukaan soveltuvat todisteet, esim. vapautus
yhteisöverosta (yleishyödyllisyys/hyväntekeväisyys), lastausluettelo,
verovapaus liittovaltion moottoriajoneuvoja koskevan lain ( KraftStG)
3 § 5a mom. mukaan.
3. Palokunnan ajoneuvo
edellyttää että ajoneuvo on rekisteröity ammattipalokunnan,
vapaaehtoisen palokunnan tai työpaikkakohtaisen palokunnan
nimiin
4. Muun hätäpalvelun ajoneuvo
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ajoneuvon täytyy olla rekisteröity hätäpalvelun nimiin ja sen on
oltava aina tarkoitettu vain hätätapauskäyttöön; sen on oltava
itsenäisesti organisoidun hätäpalvelun hälytysvalmiuskäytössä tai
sopimusten perusteella ylemmän hätäpalveluorganisaation
käytettävissä; hätäpalvelun toiminnan on oltava samalla tavalla
kiireellisyyttä edellyttävää kuin palokunnan toiminta
5. Saksan Liittotasavallan valtiollinen ajoneuvo
edellyttää että ajoneuvo on rekisteröity Saksan Liittotasavallan
viranomaisten nimiin
6. Ajoneuvo teiden kunnossapitoon ja käyttöpalveluun
Ajoneuvo, jota käytetään ainoastaan ja jatkuvasti teiden
kunnossapitopalveluun, mukaan lukien teiden puhdistus- ja
talvihuoltoajoneuvot. Rekisteröinti julkisyhteisöön tai
yksityisyritykseen vaaditaan; käyttö julkisen sektorin
toimeksiannosta jatkuvasti ainoastaan näihin tarkoituksiin. Liitä
mukaan kopio verovapautuksesta liittovaltion moottoriajoneuvoja
koskevan lain (KraftStG) 3 § 3 mom. tai 3 § 4 mom. mukaisesti.
7. Ajoneuvo näytteillepanijoiden ja sirkusten tarkoituksiin
Ajoneuvo, jota käytetään ainoastaan näytteillepanijoiden ja sirkusten
tarkoituksiin (esim. asuntoauto, myyntipisteauto,
ammuntapelivaunu, arpavaunu tai työpajavaunu). Liitä mukaan
kopio verovapautuksesta liittovaltion moottoriajoneuvoja koskevan
lain (KraftStG) 3 § 8 mom. mukaisesti sekä kopio
kiertokauppakortista.
7a. Maa- tai metsätalousajoneuvo, jonka rakenteesta johtuva
huippunopeus on enintään 40 km/h
Merkintä kirjaimella "T" rekisteröintitodistuksessa. Toiminta maa- tai
metsätalousyrittäjänä tai maa- tai metsätalouden alihankkijana.
Vakuutus siitä, että kyseessä on vain maa- ja metsätalousyritysten
tuotteiden ja tarvikkeiden tavanomainen kuljetus.
7b. Sähkökäyttöiset ajoneuvot
Saksan sähköajoneuvoja koskevan lain (EmoG) kohdan § 2 nro 1
mukaiset sähkökäyttöiset ajoneuvot; ne ovat akkusähköajoneuvoja,
ulkoapäin ladattavia hybridiajoneuvoja tai polttoaineyksikön
omaavia ajoneuvoja.
7c. Maakaasulla toimivat ajoneuvot (enintään 31.12.2020 asti)
Todistus maakaasulla toimivasta moottorista: CNG (Compressed
Natural Gas) tai LNG (Liquefied Natural Gas), myös bivalenttinen
käyttö mahdollista. Ei kuitenkaan käyttö LPG:n kanssa (Liquefied
Petroleum Gas - nestekaasu).
8a. näyttelyajoneuvo
8b. myyntiajoneuvo
8c. korjaamoajoneuvo
Ajoneuvossa on oltava pysyviä kiinteitä rakenteita, jotka palvelevat
kyseisiä käyttötarkoituksia. Mukaan on liitettävä todisteeksi
valokuvia.
8d. asuntoauto
8e. radio- ja lähetysauto
8f. lääkintätoimen tutkimusajoneuvo
Merkintä rekisteröintitodistuksessa vaaditaan.
8g. Itseohjautuva työkone tai puoliperävaunun vetoajoneuvo, jota
käytetään ainoastaan ajoneuvoyhdistelmässä perävaunutyökoneen
kanssa.
Esim. nosturiauto, betoniauto tai puoliperävaunun vetoauto
perävaunutyökoneen kanssa. Liitä mukaan myös kopio
perävaunutyökoneen rekisteröintitodistuksen osasta I.
8h. Kanavapuhdistaja tai säiliöpuhdistaja
Merkitty rekisteröintitodistuksessa itseohjautuvaksi työkoneeksi tai
erikoismoottoriajoneuvoksi. Ei jätteiden kuljetusta.
8i. Vakausajoneuvo
Erikoisajoneuvo (tarvittaessa tieliikennelupa-asetuksen, saks.StVZO
antama poikkeuslupa)
8j. Maa- tai metsätalouden vetoajoneuvo, traktori
Merkintä kirjaimella J (ajoneuvoluokka) luvuilla ”87” tai ”89” ja
numeron 4 kohdalle (korirakenteen laji) numero ”1000”. Mukaan on
liitettävä todisteena valokuvia. Vanhat rekisteröintitodistukset:
Merkintä avainnumerolla 8710.
8k. Maa- tai metsätalouden työkalukone
Merkintä kirjaimella J (ajoneuvoluokka) luvuilla ”87” tai ”89” ja
numeron 4 kohdalle (korirakenteen laji) numero ”2000”. Mukaan on
liitettävä todisteena valokuvia. Vanhat rekisteröintitodistukset:
Merkintä avainnumerolla 8720.
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8l. historiallinen ajoneuvo (erityisrekisteritunnuksin, käyttölupa
oldtimerkäyttöön)
Rekisteröintitodistus, jossa erikoistunnus ”H” tai punainen tunnus,
jonka alussa ”07”
8m. Autokoulun ajoneuvo
Ajoneuvo, jota käytetään jatkuvasti ainoastaan kouluttamiseen ja
joka on varustettu kaksilla hallintalaitteilla. Liitä mukaan kopio
rekisteröintitodistuksesta, johon on merkitty kahdet hallintalaitteet
tai lausunto tästä.
8n. Muu ajoneuvo
Kuvaile erikseen sivulla 2 kentässä 30 ja liitä mukaan valokuvia.
9. Koeajoneuvo
Merkitty rekisteröintitodistuksessa tieliikennelupa-asetuksen (saks.
StVZO) 19 § 6 mom. mukaisesti tai poikkeusluvan todistus
tieliikennelupa-asetuksen (saks. StVZO) 70 § 1 mom. mukaisesti.
10. Hevoskuljetusautot, joissa on suuri asuinosasto
Ajoneuvossa on oltava jatkuvasti kiinteät rakenteet vastaavia
tarkoituksia varten. Asuinosaston on oltava vähintään 50 prosenttia
hyötyalasta. Mukaan on liitettävä todisteena valokuvia. Ajoneuvoa ei
käytetä yhdessä kuljetusperävaunun kanssa.
* Pakollinen kenttä
Ilmoitetun käyttötarkoituksen on oltava tunnistettavissa
moottoriajoneuvon ulkopuolelta.
Ilmoitan hyväksyntäni. (Vain online-rekisteröinnin yhteydessä)
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