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Täyttöohje

Täytä ehdottomasti saksankielinen kaavake. Kiitos!

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

Toimeksiantaja

1
Tiemaksusta vapautetut ajoneuvot:

Rekisteröinti

2
I. Hakija

3
Täytä tämä lomake kokonaisuudessaan. Jos käytettävissäsi ei ole

tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta, kirjoita selkeästi luettavilla

painokirjaimilla. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä *.

4
Asiakastiedot

5
Yritys (yhtiömuoto) tai nimi

6
MB-numero

(jos sellainen on)

7
Osoite

8
Lähiosoite

9
Postilokero

10
Postinumero

11
Postitoimipaikka

12
Maa

13
Verkkosivusto

14
Yhteyshenkilö

15
Sukunimi

16
Etunimi

17
Puhelin

Maan suuntanumero

Esivalinta ja puhelinnumero

18
Sähköposti

19
II. Rekisteröintitoimeksianto

20
Seuraavat ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät on rekisteröitävä

tiemaksuvelvollisuudesta vapautetuiksi.

Kopioi sivu tarvittaessa

21
Ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä

22
Kansallistunnus

23
Ajoneuvon rekisteritunnus

24
Ajoneuvo- ja rakennetyyppi

(katso kenttä (5) rekisteröintitodistuksen osassa I KBA:n mukaan)

25
Moottoriajoneuvon sallittu kokonaispaino kg

(katso kenttä F.2 rekisteröintitodistuksen osassa I KBA:n mukaan)

26
Seuraavat ajoneuvot tulee rekisteröidä tiemaksusta vapautetuiksi

(kaikkia ajoneuvoja tai ajoneuvoyhdistelmiä koskee antamieni

tietojen mukainen sama rekisteröintiperuste. Liitän oheen kopiot

rekisteriotteista ja mahdolliset muut todisteet)

27
Ajoneuvon ja perävaunun päällirakennetyyppi

(katso kenttä (5) rekisteröintitodistuksen osassa I KBA:n mukaan)

28
Rekisteröintisyy (katso yleiskatsaus sivu 4)

29
Muu ajoneuvo (8n), kuvaile se tässä

30
Haluatko rekisteröinnin kestävän alle 2 vuotta?

31
Kyllä, päättyy (PP.KK.VVVV)

32
Huomaa, että jokaiselle ajoneuvolle vaaditaan kopio

rekisteröintitodistuksen osasta I ja tarvittaessa muita todistuksia (ks.

s. 4).

33
III. Vakuutus

34
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.

35
Tiedän, että

• 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 Liittovaltion logiikan ja liikkuuvuuden virasto (BALM)

tunnustavat tiemaksusta vapauttamisen oikeudellisesti päteväksi.

• tiemaksuvelvollisuudesta vapauttamisen rekisteröintiä varten Toll

Collect lähettää tiedot mukaan lukien erityisesti esitetyt asiakirjat

myös Liittovaltion logiikan ja liikkuuvuuden virasto (BALM).

36
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.

37
Vakuutan, että kaikki tiedot ovat täydellisiä ja oikein.

38
Paikka, päiväys

39
Allekirjoitus, mahd. yrityksen leima

40
Lähetä lomake laillisesti pätevällä allekirjoituksella ja yrityksen

leimalla varustettuna yhdessä kaikkien liitteiden kanssa

sähköpostilla osoitteeseen: Mautbefreiung@toll-collect.de

Pyydämme, että liitteiden koko ei ole yli 5 MB.

Vaihtoehtoisesti voit lähettää asiakirjat myös postitse osoitteeseen:

Toll Collect GmbH

Kontrollcenter

Postfach 11 03 29

10833 Berlin

Deutschland

41
Vaihtoehtoisesti voit lähettää asiakirjat myös postitse osoitteeseen:

Toll Collect GmbH

Kundenmanagement und Abrechnung

Postfach 11 03 29

10833 Berlin

Saksa

42
IV. Liite Rekisteröintisyyt (älä lähetä takaisin)

43
Merkitse jokaisen ajoneuvon rekisteröintisyy sivulle 2 (kenttä 29).

44
Nro

45
Ajoneuvolaji

46
Todistukset (liitä mukaan aina rekisteröintitodistuksen osan I kopio)

47
1. Poliisiviranomaisten ajoneuvo

48
Rekisteröintitodistus osa I;

edellyttää rekisteröintiä poliisiviranomaiselle

49
2a. Väestön- ja katastrofisuojelun ajoneuvo

50
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-Unfall-

Hilfe sekä näiden ulkomaiset sisarjärjestöt)

51
2b. Ajoneuvo humanitääristen avustustarvikkeiden kuljetukseen

52
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.

53
3. Palokunnan ajoneuvo

54
Rekisteröintitodistus osa I;

edellyttää rekisteröintiä ammattipalokunnalle, vapaapalokunnalle

tai työpaikkakohtaiselle palokunnalle

55
4. Muun hätäpalvelun ajoneuvo
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56
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

57
5. Saksan Liittotasavallan valtiollinen ajoneuvo

58
Rekisteröintitodistus osa I;

edellyttää rekisteröintiä liittovaltion viranomaiselle

59
6. Ajoneuvo teiden kunnossapitoon ja käyttöpalveluun

60
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.

61
7. Ajoneuvo näytteillepanijoiden ja sirkusten tarkoituksiin

62
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.

63
7a. Maa- tai metsätalousajoneuvo, jonka rakenteesta johtuva

huippunopeus on enintään 40 km/h

64
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.

65
7b. Sähkökäyttöiset ajoneuvot

66
Saksan sähköajoneuvoja koskevan lain (EmoG) kohdan § 2 nro 1

mukaiset sähkökäyttöiset ajoneuvot; ne ovat akkusähköajoneuvoja,

ulkoapäin ladattavia hybridiajoneuvoja tai polttoaineyksikön

omaavia ajoneuvoja.

67
7c. Pääasiassa maakaasulla toimivat ajoneuvot (enintään 31.12.2023

saakka)

68
Rekisteröintitodistus osa I merkinnällä CNG, LNG tai LNG/diesel

kohdassa P.3.;

COC (Certificate of Conformity = EY-yhdenmukaisuustodistus)a

ajoneuvon valmistajalta todistuksena toimituksesta tehtaalta ja

haitta-aineluokasta Euro VI

69
8a. näyttelyajoneuvo

70
Rekisteröintitodistus osa I;

kuvia kiinteistä rakenteista, tarvittaessa vakuutus ei lisäksi käytetä

normaaleita kuljetusperävaunuja

71
8b. myyntiajoneuvo

72
Rekisteröintitodistus osa I;

kuvia kiinteistä rakenteista;

vakuutus ei lisäksi käytetä normaaleita kuljetusperävaunuja;

tarvittaessa vakuutus omien maataloustuotteiden

itsemarkkinoinnista alkutuotannon piiristä (ei jatkokäsiteltyjä

tuotteita, ei kauppatavaraa)

73
8c. korjaamoajoneuvo

74
Rekisteröintitodistus osa I;

kuvia kiinteistä rakenteista;

tarvittaessa vakuutus ei lisäksi käytetä normaaleita

kuljetusperävaunuja;

vakuutus kokosuhteesta kuormausalue/korjaamoalue;

ei materiaali- tai konekuljetusta, paitsi pysyvät kiinteät rakenteet ja

varustus (työkalut)

75
8d. Asuntoauto (hevoskuljetus suurella asuinosalla, katso nro 10)

76
Merkintä rekisteröintitodistuksessa vaaditaan. Jos toteutetaan

yhdistelmäkäyttöä muun käyttötarkoituksen (esim. suuri

kuormausalue) kanssa, täytyy asuinalueen (ilman ohjaamoa ja

sivuttaisia osia) olla vähintään 50 % hyötypinta-alasta.

Kuormausalueen/asuinalueen kokosuhteen esitys

rakenneluonnosten avulla. Selitys yksinomaisesta

yksityis-/harrastekäytöstä.

77
Ilmoitetun käyttötarkoituksen on oltava tunnistettavissa

moottoriajoneuvon ulkopuolelta.

78
8e. radio- ja lähetysauto

79
Rekisteröintitodistus osa I;

kuvia sisustuksesta

80
8f. lääkintätoimen tutkimusajoneuvo

81
8g. Itseohjautuva työkone tai puoliperävaunun vetoajoneuvo, jota

käytetään ainoastaan ajoneuvoyhdistelmässä perävaunutyökoneen

kanssa.

82
Esim. nosturiauto, lakaisukone, betoniauto tai puoliperävaunun

vetoauto perävaunutyökoneen kanssa. Liitä mukaan myös kopio

perävaunutyökoneen rekisteröintitodistuksen osasta I. Mitään

minkäänlaisten materiaalien kuljetusta ei saa tapahtua,

poikkeuksena itseohjautuvan työkoneen lisävarusteet (esim.

nosturipainot, letkut, käyttövesi jne.).

83
8h. Kanavapuhdistaja tai säiliöpuhdistaja

84
Merkitty rekisteröintitodistuksessa itseohjautuvaksi työkoneeksi tai

erikoismoottoriajoneuvoksi. Mitään minkäänlaisten materiaalien,

kuten liejuisten jätteiden tai puhdistusjäämien, kuljetusta ei saa

tapahtua, poikkeuksena kanava- tai säiliöpuhdistusauton

lisävarusteet (esim. letkut, käyttövesi jne.).

85
8i. Vakausajoneuvo

86
Erikoisajoneuvo (tarvittaessa Saksan tieliikenteen hyväksynnöistä

annetun asetuksen (StVZO) mukaisella poikkeusluvalla). Ajoneuvon

täytyy olla tarkoitettu pääasiassa mittausten suorittamista tai

analysointia varten, eikä sitä saa käyttää ainoastaan

kalibrointipainojen kuljetukseen.

87
8j. Maa- tai metsätalouden vetoajoneuvo, traktori

88
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.

89
8k. Maa- tai metsätalouden työkalukone

90
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.

91
8l. historiallinen ajoneuvo (erityisrekisteritunnuksin, käyttölupa

oldtimerkäyttöön)

92
Rekisteröintitodistus osa I (merkintä erikoistunnuksella ”H” tai

punaisella rekisterikilvellä, jonka alussa ”07”);

vakuutus yksinomaisesta yksityis-/harrastuskäytöstä

93
8m. Autokoulun ajoneuvo

94
Rekisteröintitodistus osa I;

todiste kaksoiskäyttölaitteesta (ABE ja kuvat eivät ole riittäviä)

95
8n. Muu ajoneuvo

96
Rekisteröintitodistus osa I;

Kuvaile erikseen sivulla 2 kentässä 30 ja liitä mukaan kuvia

97
9. Koeajoneuvo

98
Merkitty rekisteröintitodistuksessa tieliikennelupa-asetuksen (saks.

StVZO) 19 § 6 mom. mukaisesti tai poikkeusluvan todistus

tieliikennelupa-asetuksen (saks. StVZO) 70 § 1 mom. mukaisesti.

99
* Pakollinen kenttä

100
10. Hevoskuljetusautot, joissa on suuri asuinosasto

101
Rekisteröintitodistus osa I;

kuvia sisustuksesta ja koko näkymä ulkopuolelta (ei mainoksia

ajoneuvossa);

vakuutus yksinomaisesta yksityis-/harrastuskäytöstä;

esitys kokosuhteesta kuormausalue/asuinosa rakennepiirrosten

perusteella. Asuinosan (ilman

ohjaamoa ja sivuttaisia osia) täytyy olla vähintään 50 prosenttia

hyötypinta-alasta.

Ajoneuvoa ei saa käyttää yhdessä kuljetusperävaunun kanssa.

109
Ilmoitan hyväksyntäni. (Vain online-rekisteröinnin yhteydessä)
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