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Βοήθεια συμπλήρωσης

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε οπωσδήποτε το γερμανικό έντυπο.

ευχαριστώ

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

Κατ‘ εντολή της

1
Οχήματα που δεν υπόκεινται σε

υποχρέωση καταβολής διοδίων:

Εγγραφή

2
I. Αιτών

3
Συμπληρώστε πλήρως αυτό το έντυπο. Αν δεν έχετε στη διάθεσή σας

υπολογιστή, smartphone ή tablet, γράψτε με ευανάγνωστα κεφαλαία

γράμματα. Τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται με *.

4
Στοιχεία πελάτη

5
Εταιρεία (με νομική μορφή) ή αντίστοιχα όνομα

6
Αριθμός MB

(αν υπάρχει)

7
Διεύθυνση

8
Οδός, αρ.

9
Τ.Θ

10
Τ.Κ

11
Περιοχή

12
Χώρα

13
Ιστότοπος

14
Συνεργάτης επικοινωνίας

15
Επώνυμο

16
Όνομα

17
Τηλέφωνο

Κωδικός χώρας

Κωδικός και τηλεφωνικός αριθμός

18
E-mail

19
II. Εντολή εγγραφής

20
Τα ακόλουθα οχήματα ή οι ακόλουθοι συνδυασμοί οχημάτων θα

πρέπει να εγγραφούν ως οχήματα που δεν υπόκεινται σε υποχρέωση

καταβολής διοδίων.

Αντιγράψτε τη σελίδα αν είναι απαραίτητο

21
Όχημα ή/και συνδυασμός οχημάτων

22
Έμβλημα Εθνικότητας

23
Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος

24
Είδος οχήματος και αμαξώματος

(βλέπε πεδίο (5) του πιστοποιητικού αδείας Μέρος I κατά KBA)

25
Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος του μηχανοκίνητου οχήματος σε kg

(βλέπε πεδίο F.2 του πιστοποιητικού αδείας Μέρος I κατά KBA)

26
Ενδεχομένως ο αριθμός κυκλοφορίας μιας μόνιμα συνδεδεμένης

ρυμούλκας (ξεχωριστή εγγραφή των ρυμουλκών δεν είναι δυνατή)

27
Τύπος οχήματος και αμαξώματος του ρυμουλκούμενου

(βλέπε πεδίο (5) του πιστοποιητικού αδείας Μέρος I κατά KBA)

28
Λόγος εγγραφής (βλέπε επισκόπηση, σελίδα 4)

29
Περιγραφή του υπολοίπου οχήματος (8n) εδώ

30
Επιθυμείτε διάρκεια εγγραφής μικρότερη από 2 χρόνια;

31
Ναι, έως (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ)

32
Λάβετε υπόψη το αντίγραφο του πιστοποιητικού άδειας μέρος I και

ενδεχ. και άλλα αποδεικτικά στοιχεία (βλ. σελ. 4) για κάθε όχημα.

33
III. Δήλωση

34
Βεβαιώνω ότι

• είμαι ο ιδιοκτήτης των αναφερόμενων μηχανοκίνητων οχημάτων και

κάθε όχημα εμπίπτει μόνιμα και όχι μόνο προσωρινά στις

προϋποθέσεις απαλλαγής για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα

εγγραφής,

• αν υπάρχει λόγος εγγραφής σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 a και 3 έως 7, ο

αναφερόμενος σκοπός χρήσης του μηχανοκίνητου οχήματος είναι

εξωτερικά ευδιάκριτος,

• αν υπάρχει λόγος εγγραφής σύμφωνα με τις παρ. 8-10, το όχημα

ούτε προορίζεται κατασκευαστικά ούτε χρησιμοποιείται για οδική

εμπορευματική μεταφορά ή μεταφορά για ίδιο λογαριασμό. Το όχημα

ούτε προορίζεται βάσει των κατασκευαστικών του χαρακτηριστικών

(είδος οχήματος και αμαξώματος) ούτε χρησιμοποιείται για οδική

εμπορευματική μεταφορά ή μεταφορά για ίδιο λογαριασμό με την

έννοια του άρθρου 1 του νόμου περί οδικής εμπορευματικής

μεταφοράς (GüKG). Τυχόν χρήση του οχήματος για επαγγελματική

οδική εμπορευματική μεταφορά ή μεταφορά για ίδιο λογαριασμό

αποκλείει την εγγραφή.

35
Γνωρίζω ότι

• είμαι ο ίδιος υπεύθυνος για την πραγματική και νομική ορθότητα

των στοιχείων που αναφέρω (αρχή ατομικής δήλωσης),

• η εγγραφή γίνεται το πολύ για δύο χρόνια και είμαι υποχρεωμένος

να ενημερώνω άμεσα την Toll Collect σχετικά με ενδεχόμενες αλλαγές

(π.χ. αλλαγή ή διαγραφή) ή για την άρση των προϋποθέσεων

απαλλαγής για κάθε όχημα,

• η εγγραφή των οχημάτων ή των συνδυασμών οχημάτων που έχουν

δηλωθεί από μένα, δεν αποτελεί νομική αναγνώριση της απαλλαγής

πληρωμής διοδίων από την Toll Collect ή την Ομοσποδιακό γραφείο

για υλικοτεχνική υποστήριξη και κινητικότητα (BALM).

• για σκοπούς εγγραφής στην απαλλαγή από την υποχρέωση

καταβολής διοδίων, η Toll Collect διαβιβάζει τα δεδομένα

συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που υποβλήθηκαν ξεχωριστά

και στην Ομοσποδιακό γραφείο για υλικοτεχνική υποστήριξη και

κινητικότητα (BALM).

36
Γνωρίζω, ότι

• οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να

ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων μου,

• η σκόπιμη, ή εξ’ αμελείας μη καταβολή, ή μη έγκαιρη καταβολή των

διοδίων μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο έως και 20.000 € και

εφόσον έλαβε χώρα απάτη (§ 263 StGB), επαπειλείται ποινή στέρησης

της ελευθερίας για έως και πέντε έτη, ή χρηματικό πρόστιμο καθώς

επίσης και τα τέλη που δεν έχουν καταβληθεί επιβάλλονται

αναδρομικά.

37
Βεβαιώνω, ότι όλα τα στοιχεία είναι πλήρη και σωστά.

38
Τόπος, Ημερομηνία

39
Υπογραφή και ενδ. σφραγίδα της εταιρείας

40
Παρακαλούμε να μας στείλετε το έντυπο με έγκυρη υπογραφή και

σφραγίδα της εταιρείας, καθώς και όλα τα έγγραφα μέσω e-mail στην

εξής διεύθυνση: Mautbefreiung@toll-collect.de

Παρακαλούμε τα συνημμένα να μην υπερβαίνουν σε όγκο τα 5 MB.

41
Εναλλακτικά, μπορείτε να αποστείλετε τα έγγραφα και με

ταχυδρομείο στη διεύθυνση:

Toll Collect GmbH

Kundenmanagement und Abrechnung

Postfach 11 03 29

10833 Berlin

Γερμανία

42
IV. Έγγραφο για τους λόγους εγγραφής (μην το στείλετε πίσω)

43
Καταχωρίστε το λόγο εγγραφής για κάθε όχημα στη σελίδα 2 (πεδίο

29).

44
Αρ.

45
Είδος οχήματος

46
Αποδεικτικά στοιχεία (επισυνάπτετε πάντα αντίγραφο του

πιστοποιητικού άδειας μέρος I)

47
1. Όχημα των αστυνομικών υπηρεσιών

48
Πιστοποιητικό άδειας Μέρος I,

Απαραίτητη άδεια από την αστυνομική υπηρεσία

49
2a. Όχημα της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας

50
άδεια από το Ομοσπονδιακό Τεχνολογικό Ίδρυμα (Bundesanstalt

Technisches Hilfswerk), ή έναν αντίστοιχο κρατικό ή αρμόδιο ιδιωτικό

οργανισμό. Αυτά είναι ο σύνδεσμος Arbeiter-Samariter-Bund, η

γερμανική σωστική εταιρεία, ο γερμανικός ερυθρός σταυρός, η

βοήθεια ατυχημάτων Ιωαννιτών, η βοηθητική υπηρεσία Malteser

περιλαμβανομένων και των αδελφών οργανισμών του εξωτερικού

51
2b. Όχημα για τη μεταφορά ανθρωπιστικών αγαθών

52
Όχημα που χρησιμοποιείται από έναν κοινωφελή ή έναν μη

κερδοσκοπικό οργανισμό για τη μεταφορά ανθρωπιστικών αγαθών

για την κάλυψη μιας εκτάκτου ανάγκης. Επισυνάψτε τα κατάλληλα

αποδεικτικά στοιχεία π.χ. απαλλαγή από το φόρο εταιρειών

(κοινωφελούς/μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), δηλωτικό επιβατών

και φορτίου, φοροαπαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 3 αρ. 5a του

νόμου περί φορολόγησης οχημάτων (KraftStG).

53
3. Το όχημα της πυροσβεστικής

54
Πιστοποιητικό άδειας Μέρος I,

Απαραίτητη άδεια για επαγγελματική, εθελοντική ή επαγγελματική

πυροσβεστική υπηρεσία

55
4. Το όχημα μιας άλλης υπηρεσίας εκτάκτου ανάγκης

Σελίδα 1 από 3
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56
το όχημα θα πρέπει να έχει άδεια από την υπηρεσία εκτάκτου

ανάγκης και γενικά να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για σκοπούς

εκτάκτου ανάγκης. Θα πρέπει να δίδεται εγγύηση για τη λειτουργία

μιας αυτόνομα οργανωμένης υπηρεσίας εκτάκτου ανάγκης σε

ετοιμότητα κλήσης και να έχουν συναφθεί συμβάσεις μέσω των

οποίων να έχει γίνει η σύνδεση με τον οργανισμό παροχής υπηρεσιών

εκτάκτου ανάγκης γενικών υπηρεσιών. Ο έκτακτος χαρακτήρας της

δραστηριότητας της υπηρεσίας εκτάκτου ανάγκης θα πρέπει να είναι

συγκρίσιμος με κείνον της πυροσβεστικής

57
5. Όχημα της ομοσπονδίας

58
Πιστοποιητικό άδειας Μέρος I,

Απαραίτητη άδεια από τις ομοσπονδιακές αρχές

59
6. Όχημα για την υπηρεσία συντήρησης και λειτουργίας των δρόμων

60
Όχημα που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνιμα για την

υπηρεσία συντήρησης και λειτουργίας των δρόμων

συμπεριλαμβανομένου του οδοκαθαρισμού και των χειμερινών

υπηρεσιών. Απαιτείται άδεια για μια τοπική ένωση δημοσίου δικαίου

ή μια ατομική επιχείρηση. Χρήση με εντολή του δημοσίου

αποκλειστικά γι’ αυτούς τους σκοπούς. Επισυνάψτε αντίγραφο της

φοροαπαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 3 αρ. 3 ή σύμφωνα με το

άρθρο 3 αρ. 4 του νόμου περί φορολόγησης οχημάτων (KraftStG).

61
7. Όχημα για σκοπούς επιχειρήσεων θεαμάτων και τσίρκων

62
Όχημα, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που

εξυπηρετούν τις επιχειρήσεις θεαμάτων και τσίρκων (π.χ. τροχόσπιτα,

οχήματα πωλήσεων, σκοποβολής, λοταρίας, ή μεταφοράς συσκευών).

Επισυνάψτε αντίγραφο της φοροαπαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 3

αρ. 8 του νόμου περί φορολόγησης οχημάτων (KraftStG) ή αντίγραφο

της κάρτας του επαγγελματία πλανόδιου εμπορίου.

63
7a. Γεωργικό ή δασικό όχημα με μέγιστη ταχύτητα βάσει

κατασκευαστικών περιορισμών έως 40 km/h

64
Καταχώριση με το γράμμα "T" στην άδεια κυκλοφορίας.

Δραστηριότητα ως γεωργός ή δασοπόνος ή ως γεωργικός ή δασικός

υπεργολάβος. Βεβαίωση ότι πραγματοποιείται αποκλειστικά η

συνήθης στους τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας διακίνηση

προϊόντων και βασικών αγαθών.

65
7b. Ηλεκτρικά οχήματα

66
Ηλεκτρικά οχήματα κατά την έννοια της § 2 αρ. 1 του νόμου περί

ηλεκτρικής κινητικότητας (EmoG). Αυτά είναι καθαρά ηλεκτρικά

οχήματα με συσσωρευτή, εξωτερικά φορτιζόμενα υβριδικά ηλεκτρικά

οχήματα ή οχήματα κυψελών καυσίμου υδρογόνου.

67
7c. Οχήματα που λειτουργούν κυρίως με φυσικό αέριο (το αργότερο

μέχρι τις 31/12/2023)

68
Πιστοποιητικό άδειας Μέρος I με την καταχώρηση CNG, LNG ή

LNG/Diesel στη σελ. 3,

COC (Certificate of Conformity = Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ)

του κατασκευαστή του οχήματος ως απόδειξη της εργοστασιακής

παράδοσης και της κλάσης καυσαερίων Euro VI

69
8a. Οχήματα εκθέσεων

70
Πιστοποιητικό άδειας Μέρος I,

Φωτογραφίες των σταθερών εξαρτημάτων, εάν είναι απαραίτητο,

δήλωση περί καμίας πρόσθετης χρήσης κανονικών ρυμούλκων

μεταφοράς

71
8b. Οχήματα πωλήσεων

72
Πιστοποιητικό άδειας Μέρος I

Φωτογραφίες των σταθερών εξαρτημάτων,

δήλωση περί καμίας πρόσθετης χρήσης κανονικών ρυμούλκων

μεταφοράς,

εάν είναι απαραίτητο, δήλωση άμεσης εμπορικής προώθησης ιδίων

γεωργικών προϊόντων από την πρωτογενή παραγωγή (όχι περαιτέρω

μεταποιημένα προϊόντα, όχι εμπορεύματα)

73
8c. Οχήματα συνεργείων

74
Πιστοποιητικό άδειας Μέρος I

Φωτογραφίες των σταθερών εξαρτημάτων,

εάν είναι απαραίτητο, δήλωση περί καμίας πρόσθετης χρήσης

κανονικών ρυμούλκων μεταφοράς,

απόδειξη της αναλογίας μεγέθους χώρου φόρτωσης/χώρου

εργαστηρίου,

δεν επιτρέπεται η μεταφορά υλικών και μηχανημάτων, εκτός από

μόνιμα σταθερά εξαρτήματα και εξοπλισμό (εργαλεία)

75
8d. Αυτοκινούμενο τροχόσπιτο (όχημα μεταφοράς αλόγων με μεγάλο

χώρο διαμονής, βλέπε αρ. 10)

76
Απαιτείται καταχώριση στην άδεια κυκλοφορίας. Αν υφίσταται μεικτή

χρήση μαζί με άλλη προβλεπόμενη χρήση (π.χ. μεγάλος χώρος

φορτίου) τότε ο χώρος διαμονής (χωρίς την καμπίνα οδηγού και τις

πλευρικές εκπτυσσόμενες προσθήκες) πρέπει να αποτελεί

τουλάχιστον 50 % της ωφέλιμης επιφάνειας. Αποσαφήνιση της

αναλογίας μεγέθους χώρων φόρτωσης/διαμονής με τη βοήθεια

σκαριφημάτων. Επεξήγηση σχετικά με την αποκλειστική ιδιωτική/μη

επαγγελματική χρήση.

77
Ο αναφερόμενος σκοπός χρήσης του οχήματος με κινητήρα πρέπει

είναι εξωτερικά ευδιάκριτος.

78
8e. Οχήματα ραδιοφωνικών φορέων και οχήματα με αναμεταδότες

79
Πιστοποιητικό άδειας Μέρος I,

Φωτογραφίες του εσωτερικού

80
8f. Ιατρικά ερευνητικά οχήματα

81
8g. Αυτοκινούμενη μηχανή εργασίας ή ελκυστήρας για

ημιρυμουλκούμενα που λειτουργεί αποκλειστικά σε συνδυασμό

οχημάτων με μια μηχανή εργασίας ημιρυμουλκούμενου οχήματος.

82
Π.χ. αυτοκινούμενος γερανός, μηχανοκίνητη σκούπα, αντλία

σκυροδέματος ή ελκυστήρας με επικαθήμενο ρυμουλκούμενο

μηχάνημα. Επισυνάψτε επίσης αντίγραφο του πιστοποιητικού άδειας

μέρος l του ρυμουλκούμενου μηχανήματος. Δεν επιτρέπεται να

γίνεται καμία μεταφορά υλικών οποιουδήποτε είδους, με εξαίρεση τα

παρελκόμενα του ίδιου του αυτοκινούμενου μηχανήματος (π.χ.

αντίβαρα γερανού, σωλήνες, καθαρό νερό, κλπ.).

83
8h. Καθαριστικά καναλιών ή δεξαμενών

84
Καταχώριση στην άδεια κυκλοφορίας ως αυτοκινούμενο μηχάνημα ή

ως ειδικό όχημα. Δεν επιτρέπεται να γίνεται καμία μεταφορά υλικών

οποιουδήποτε είδους, όπως λασπωδών απορριμμάτων ή

υπολείμματα καθαρισμού, με εξαίρεση τα παρελκόμενα του οχήματος

καθαρισμού (π.χ. σωλήνες, καθαρό νερό, κλπ.).

85
8i. Όχημα βαθμονόμησης

86
Ειδικά οχήματα (ενδεχομένως με έγκριση εξαίρεσης σύμφωνα με τον

γερμανικό κανονισμό αδειοδότησης οχημάτων για κυκλοφορία

(StVZO)). Το όχημα πρέπει κυρίως να χρησιμεύει για την εκτέλεση ή

αξιολόγηση μετρήσεων και όχι μόνο για τη μεταφορά αντίβαρων.

87
8j. Ελκυστήρες γεωργικών μηχανημάτων LOF

88
Καταχώριση με το γράμμα J (κλάση οχήματος) με "87" ή "89" και στον

αριθμό 4 (είδος κατασκευής) με αριθμό "1000". Προσκομίστε

αποδείξεις με τη μορφή φωτογραφιών. Παλιές άδειες κυκλοφορίας:

Καταχώριση με κωδικό 8710.

89
8k. Εργαλειοφορείς ελκυστήρες LOF

90
Καταχώριση με το γράμμα J (κλάση οχήματος) με "87" ή "89" και στον

αριθμό 4 (είδος κατασκευής) με αριθμό "2000". Προσκομίστε

αποδείξεις με τη μορφή φωτογραφιών. Παλιές άδειες κυκλοφορίας:

Καταχώριση με κωδικό 8720.

91
8l. Ιστορικά οχήματα (με ειδικό αριθμό κυκλοφορίας στο οποίο να

έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ως Oldtimer)

92
Πιστοποιητικό άδειας Μέρος I (Καταχώρηση με ειδικό αριθμό

κυκλοφορίας "H" ή με κόκκινο αριθμό κυκλοφορίας που αρχίζει με

"07"),

δήλωση αποκλειστικής ιδιωτικής χρήσης/χόμπι

93
8m. Εκπαιδευτικό όχημα

94
Πιστοποιητικό άδειας Μέρος I,

Πιστοποίηση διάταξης δύο στοιχείων ελέγχου χειρισμού (η γενική

άδεια λειτουργίας (ABE) και οι φωτογραφίες δεν αρκούν)

95
8n. Άλλο όχημα

96
Πιστοποιητικό άδειας Μέρος I,

Περιγράψτε ξεχωριστά στη σελίδα 2 στο πεδίο 30 και επισυνάψτε

φωτογραφίες

97
9. Όχημα δοκιμών

98
Καταχώριση στην άδεια σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 6 του

κανονισμού αδειοδότησης οχημάτων για κυκλοφορία (StVZO) ή

αποδεικτικό στοιχείο μιας έγκρισης εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο

70 παρ. 1 StVZO.

99
* Υποχρεωτικό πεδίο

100
10. Όχημα μεταφοράς αλόγων με μεγάλο χώρο παραμονής

101
Πιστοποιητικό άδειας Μέρος I,

Φωτογραφίες του εσωτερικού και της συνολικής όψης (χωρίς

διαφήμιση στο όχημα),

δήλωση αποκλειστικής ιδιωτικής χρήσης/χόμπι,

παρουσίαση της αναλογίας μεγέθους χώρου φόρτωσης/διαβίωσης,

βάσει κατασκευαστικών σκίτσων. Ο χώρος διαβίωσης (χωρίς
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Βοήθεια συμπλήρωσης

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε οπωσδήποτε το γερμανικό έντυπο.

ευχαριστώ

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

Κατ‘ εντολή της

καμπίνα οδηγού και χωρίς πλευρικές προεκτάσεις) πρέπει να

περιλαμβάνει τουλάχιστον το 50 τοις εκατό του ωφέλιμου χώρου.

Δεν επιτρέπεται η λειτουργία του οχήματος σε συνδυασμό με άλλη

ρυμούλκα μεταφοράς.

109
Συμφωνώ. (Μόνο στην εγγραφή Online)
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