
IRL

cuidiú líonta

Comhlánaigh an fhoirm Ghearmáinise le do thoil. Go raibh maith

agat!

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

Arna choimisiúnú ag

1
Feithiclí atá saor ó dhliteanas dola:

Clárú

2
I. An tIarratasóir

3
Líon an fhoirm seo ina hiomláine le do thoil. Mura bhfuil ríomhaire,

taibléad nó fón cliste ar fáil duit, scríobh go soiléir soléite i

mbloclitreacha. Tá na réimsí riachtanacha marcáilte le *.

4
Sonraí an chustaiméara

5
Cuideachta (le heintiteas dlíthiúil) nó ainm

6
Uimhir MB

(más ann di)

7
Seoladh

8
Uimhir, Sráid

9
Bosca postoifige

10
Cód poist

11
Cathair

12
Tír

13
Suíomh gréasáin

14
Duine teagmhála

15
Sloinne

16
Ainm

17
Guthán

Cód tíre

Cód ceantair agus uimhir theileafóin

18
Ríomhphost

19
II. Iarratas ar chlárú

20
Ní chlárófar na feithiclí nó na comhcheangail d’fheithiclí seo i

gcomhair dliteanas dola.

Déan cóip den leathanach seo más gá

21
Feithicil nó comhcheangal feithicle

22
Cód idirnáisiúnta

23
Cláruimhir feithicle

24
Cineál feithicle agus struchtúir

(féach réimse (5) den deimhniú clárúcháin, cuid I de réir KBA)

25
Meáchan iomlán incheadaithe na mótarfheithicle in kg

(féach réimse F.2 den deimhniú clárúcháin, cuid I de réir KBA)

26
Nuair is cuí, cláruimhir an leantóra atá buancheangailte leis an

bhfeithicil (Ní féidir leantóirí a chlárú ar leithligh)

27
Cineál feithicle agus struchtúr an leantóra

(féach réimse (5) den deimhniú clárúcháin, cuid I de réir KBA)

28
Cúil le clárú (féach forbhreathnú leathanach 4)

29
Déan cur síos ar fheithicil eile (8n) anseo le do thoil

30
An bhfuil tréimhse chlárúcháin faoi bhun 2 bliana uait?

31
Tá, go dtí (LL.MM.BBBB)

32
Cuimhnigh ar chóip den deimhniú clárúchán feithicle Cuid I agus

fianaise eile, más gá (féach lch. 4) i leith gach feithicle.

33
III. Dearbhú

34
Dearbhaím gur

• mise úinéir na bhfeithiclí mótair thuasluaite agus go mbeidh na

coinníollacha um dhíolúine i bhfeidhm go leanúnach agus ní le linn

tréimhsí áirithe amháin i dtaobh gach feithicle sa tréimhse

chlárúcháin roghnaithe,

• go mbeidh, má tá cúis chlárúcháin de réir uimhreacha 1, 2 a agus 3

go 7 ann, úsáid bheartaithe na mótarfheithicle le feiceáil go soiléir ar

an taobh amuigh,

• nach bhfuil, i gcás cúis chlárúcháin a bheith ann de réir uimhreacha

8-10, an fheithicil beartaithe ó thaobh struchtúir de do thrácht earraí

ná do thrácht monarchan agus nach bhfuil sí á húsáid chucu seo. Níl

an fheithicil beartaithe ó thaobh a chuid saintréithe struchtúir de

(cineál feithicle agus struchtúir) do thrácht earraí ná níl sí á húsáid i

gcomhair trácht earraí de réir Airteagail 1 den ndlí um thrácht earraí

(GüKG). Ní féidir an fheithicil a chlárú má úsáidtear i dtrácht earraí

trádála nó i dtrácht monarchan trádála í.

35
Is eol dom

• go bhfuil mé féin freagrach as cruinneas iarbhír agus cruinneas

dlíthiúil na faisnéise (prionsabal an fhéindhearbhaithe),

• go ndéantar an clárú go ceann deich mbliana ar a mhéid agus go

bhfuil de dhualgas orm Toll Collect a chur ar an eolas láithreach i

dtaobh gach feithicle má tharlaíonn aon athrú (m. sh. athchlárú nó

díchlárú) nó má bhíonn deireadh leis na coinníollacha díolúine.

• nach ngabhann aon aitheantas dlíthiúil ó Toll Collect nó ón Oifig

Chónaidhme Lóistíochta agus Soghluaisteachta (BALM) i dtaobh a

bheith saor ó dhola nó saoradh ó dhola le clárú na bhfeithiclí nó na

gcomhcheangail fheithicle atá ainmnithe agam.

• go dtarchuirfidh Toll Collect na sonraí, lena n-áirítear na doiciméid

a cuireadh isteach ar leithligh, chuig an Oifig Chónaidhme Lóistíochta

agus Soghluaisteachta (BALM) freisin, chun críche clárú le haghaidh

díolúine ón oibleagáid dola.

36
Is eol dom

• go bhfuil cead ag na húdaráis fhreagracha cruinneas na sonraí a

thugaim a sheiceáil ag aon am ar bith,

• gur féidir fíneáil €20,000 ar a mhéad a ghearradh sa chás nach n-

íoctar an dola nó nach n-íoctar an dola faoin spriocdháta cibé go

faillíoch nó go toilliúil agus, sa bhreis air sin, má léirítear go raibh

calaois i gceist (§ 263 den StGB) gur féidir cúig bliana príosúnachta ar

a mhéad nó fíneáil a ghearradh mar aon leis an dola gan íoc a fháil

ar ais.

37
Dearbhaím, leis seo, go bhfuil na sonraí uile a luaigh mé cruinn agus

iomlán.

38
Áit, Dáta

39
Síniú agus stampa cuideachta, más cuí

40
Comhlánaigh an fhoirm le síniú údaraithe agus le stampa oifigiúil

cuideachta agus seol í trí ríomhphost chuig: Mautbefreiung@toll-

collect.de

Iarraimid ort gan níos mó ná 5 MB a cheangal leis an r-phost.

41
De rogha air sin, is féidir leat na doiciméid a sheoladh tríd an bpost

chuig: Toll Collect GmbH

Kundenmanagement und Abrechnung

Postfach 11 03 29

10833 Beirlín

an Ghearmáin

42
IV. Iatán, cúiseanna le clárú (ná seoltar ar ais é)

43
Scríobh an chúis le clárú maidir le gach feithicil ar leathanach 2

(réimse 29).

44
Uimh.

45
Déanamh feithicle

46
Fianaise (Cuir cóip den deimhniú clárúchán feithicle Cuid I faoi iamh)

47
1. Feithicil de chuid na bpóilíní

48
Deimhniú clárúcháin feithicle cuid I;

Teastaíonn ceadú ó údarás póilíneachta

49
2a. Feithicil de chuid na n-údarás cosanta sibhialta

50
is gá di bheith ceadúnaithe don Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

nó eagraíocht a fhreagraíonn dó san earnáil phríobháideach nó de

chuid an stáit. Orthu sin tá: Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsche

Lebensrettungsgesellschaft, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-

Unfall-Hilfe, Malteser-Hilfsdienst agus comheagraíochtaí thar lear

51
2b. Feithicil chun soláthairtí cabhrach daonnúla a iompar

52
Feithicil atá á n-úsáid ag eagraíocht neamhbhrabúis nó carthanais

chun earraí cabhrach daonnúla a iompar a úsáidtear chun cás

éigeandála a mhaolú. Cuir fianaise chuí faoi iamh, m.sh. saoradh ó

cháin chorparáide (stádas neamhbhrabúis/carthanais), liosta

ualaigh, saoradh ó cháin de réir Airteagail 3 Uimh. 5a den Dlí um

Cháin Feithiclí.

53
3. Feithicil de chuid na briogáide dóiteán

54
Deimhniú clárúcháin feithicle cuid I;

Teastaíonn ceadú ó briogáid dóiteáin ghairmiúil, dheonach nó

cuideachta

55
4. Feithicil arna úsáid ag seirbhísí éigeandála eile

56
is gá di bheith ceadúnaithe don tseirbhís éigeandála agus arna

húsáid chun críche éigeandála amháin; is cóir seirbhís éigeandála

chúnta atá eagraithe ar bhonn neamhspleách a chinntiú nó is cóir

don tseirbhís bheith comhtháite ar conradh le heagraíocht

éigeandála in údaráis níos airde. Is cóir do ghníomhaíocht na

seirbhíse éigeandála bheith inchomparáide leis an bpráinn a

bhaineann leis an tseirbhís dóiteáin

57
5. Feithicil de chuid rialtas na Gearmáine

58
Deimhniú clárúcháin feithicle cuid I;
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Teastaíonn ceadú ó gníomhaireacht feidearálach

59
6. Feithicil cothabhála agus oibriú bóithre

60
Feithicil nach n-úsáidtear ach amháin agus go leanúnach chun

bóithre a chothabháil agus a oibriú, glanadh bóithre agus seirbhís

gheimhridh san áireamh. Tá clárú le cuideachta atá faoi dhlí poiblí

nó le gnóthas príobháideach riachtanach; úsáid thar ceann an

earnáil stáit agus chun na gcríoch seo amháin. Cuir cóip den saoradh

ó cháin de réir Airteagail 3 Uimh. 3 nó de réir Airteagail 3 Uimh. 4 den

dlí um cháin feithiclí faoi iamh.

61
7. Feithicil chun críche gnó lucht taispeántais agus sorcais

62
Feithicil nach n-úsáidtear ach amháin chun críche gnó lucht

taispeántais agus sorcais (m.sh. teach soghluaiste, carbháin díola,

lámhaigh, crannchuir nó trealamh). Cuir cóip den saoradh ó cháin de

réir Airteagail 3 Uimh. 8 den dlí um cháin feithiclí agus cóip den cárta

gnó taistil faoi iamh.

63
7a. Feithicil talmhaíochta nó foraoiseachta ag a bhfuil luas uasta 40

km/h

64
Iontráil faoin litir “T” sa teastas clárúcháin feithicle. Gníomhaíocht

mar fheirmeoir nó choillteoir ó mar chonraitheoir talmhaíochta nó

foraoiseachta. Cinntiú nach n-iompraítear táirgí agus tráchtearraí

ach de ghnóthaí talmhaíochta agus foraoiseachta mar is gnách.

65
7b. Feithiclí leictreacha

66
Feithiclí leictreacha de réir an Achta ar an tSoghluaisteacht

Leictreacha (EmoG), alt 2, fo-alt 1; is iad feithiclí leictreacha a

oibríonn ar chadhnra go hiomlán, feithiclí hibrideacha leictreacha

luchtaithe ón taobh amuigh nó feithiclí breosla-chille.

67
7c. Feithiclí a oibríonn go príomha ar ghás nádúrtha (dáta deiridh

31/12/2023)

68
Deimhniú clárúcháin feithicle cuid I agus iontráil GNC, GNL nó

GNL/díosail faoi phointe 3;

COC (Certificate of Conformity = Deimhniú Comhréireachta CE) ó

mhonaróir na feithicle mar chruthúnas ar sheachadadh monarchan

agus aicme astaíochtaí Euro VI

69
8a. Feithicil taispeántais

70
Deimhniú clárúcháin feithicle cuid I;

Grianghraif de na suiteálacha seasta, míniú más gá, gan úsáid

bhreise a bhaint as ceangaltáin iompair rialta

71
8b. Feithicil díolacháin

72
Deimhniú clárúcháin feithicle cuid I;

grianghraif de na suiteálacha seasta;

Dearbhú gan aon úsáid bhreise a bhaint as leantóirí rialta iompair;

Más infheidhme, dearbhú maidir le féinmhargú táirgí talmhaíochta

dílse ón táirgeadh príomhúil (gan aon táirgí próiseáilte eile, gan aon

marsantas)

73
8c. Ceardlann shoghluaiste

74
Deimhniú clárúcháin feithicle cuid I;

grianghraif de na suiteálacha seasta;

Más infheidhme, dearbhú gan aon úsáid bhreise a bhaint as leantóirí

rialta iompair;

Fianaise ar chóimheas méid an limistéir lódála/limistéar

ceardlainne;

gan aon ábhar agus iompar meaisín, ach amháin i gcás daingneáin

agus trealamh buan (uirlisí)

75
8d. Teach soghluaiste (iompróir capall le cábán mór, féach uimh. 10)

76
Iontráil sa chlárú feithicle riachtanach.Má tá sé in úsáid le haghaidh

cuspóir eile chomh maith (m. sh. láthair lastála mór), caithfidh an

láthair chónaithe (gan cábán tiománaí agus síntí taoibh) a bheith ar a

laghad 50% den spás úsáidte.Léaráid ar chóimheas méide na

láithreacha lastála/láithreacha cónaithe atá bunaithe ar sceitsí

cóimeála.Dearbhú maidir le húsáid atá príobháideach/a bhaineann

le caitheamh aimsire go heisiach.

77
Ní mór an úsáid bheartaithe a bheith le feiceáil go soiléir ar an taobh

amuigh den bhfeithicil mhótair.

78
8e. Feithicil raidió agus craolacháin allamuigh

79
Deimhniú clárúcháin feithicle cuid I;

Grianghraif taobh istigh

80
8f. Feithicil i gcomhair scrúdú leighis

81
8g. Inneall oibre féinghluaiste nó leoraí altach a oibrítear i

gcomhcheangal feithicle le hinneall oibre leathleantóra amháin.

82
M.sh. craenacha soghluaiste, innill ghlanta sráide, caidéal coincréite

nó leoraí altach le hinneall leathleantóra.Cuir cóip den deimhniú

clárúchán feithicle Cuid I den inneall oibre leantóra faoi iamh.Ní

féidir aon ábhair de chineál ar bith a iompar, seachas oiriúintí an

mheaisín féinghluaiste (m. sh. ballasta craein, píobáin, fíoruisce, srl.).

83
8h. Glantóir canála nó glantóir umair

84
Iontráil i gclárú mar inneall oibre féinghluaiste nó mar fheithicil

speisialta.Ní féidir aon ábhair de chineál ar bith – ar nós dramhaíl

lábach nó iarmhar glantacháin – a iompar, seachas oiriúintí a

ghabhann leis an nglantóir séarach nó leis an nglantóir umar (m. sh.

píobáin, fíoruisce, srl.).

85
8i. Feithicil chalabrúcháin

86
Feithicil speisialta (más bainteach, le cead eisceachta de réir na

Rialachán um Thrácht Bóithre [StVZO]).Caithfear an fheithicil a úsáid

go príomha chun tomhais a dhéanamh nó a mheas agus ní amháin

chun meáchain calabrúcháin a iompar.

87
8j. Feithicil Talmhaíochta nó Foraoiseachta Inneall tarraingthe

tarracóir

88
Iontráil faoin litir J (Aicme Feithicle) le „87“ nó „89“ agus an uimhir 4

(cineál struchtúir) leis an uimhir „1000“. Cuir fianaise i bhfoirm

grianghraf leis. Sean-teastais chlárúcháin feithicle: Iontráil leis an

uimhir eochrach 8710.

89
8k. Feithicil Talmhaíochta nó Foraoiseachta Inneall tarraingthe

iompróir trealaimh

90
Iontráil faoin litir J (Aicme Feithicle) le „87“ nó „89“ agus an uimhir 4

(cineál struchtúir) leis an uimhir „2000“. Cuir fianaise i bhfoirm

grianghraf leis. Sean-teastais chlárúcháin feithicle: Iontráil leis an

uimhir eochrach 8720.

91
8l. Feithicil stairiúil (ag a bhfuil clárú speisialta, ceadúnas bóthair

mar fheithcil sheanré).

92
Deimhniú clárúcháin feithicle cuid I (iontráil le comhartha speisialta

“H” nó le comhartha dearg dar tús “07”),

dearbhú maidir le húsáid atá príobháideach/a bhaineann le

caitheamh aimsire go heisiach.

93
8m. Feithicil scoil tiomána

94
Deimhniú clárúcháin feithicle cuid i; Cruthúnas ar fheiste rialaithe

dúbailte (ní leor ABE agus grianghraif)

95
8n. Feithicil eile

96
Deimhniú clárúcháin feithicle cuid I;

Déan cur síos ar leithligh ar leathanach 2 i réimse 30 agus cuir

grianghraif leis.

97
9. Feithicil thástála

98
Iontráil sa chlárú de réir Airteagail 19, mír 6 den Rialú Clárúcháin um

Thrácht Bóithre (StVZO) nó fianaise de réir Airteagail 70 mír 1 den

Rialú Clárúcháin um Thrácht Bóithre.

99
* Réimse éigeantach

100
10. Iompróir capall le cábán mór

101
Deimhniú clárúcháin feithicle cuid I;

Grianghraif den taobh istigh agus den radharc uileghabhálach (gan

aon fhógraíocht ar an bhfeithicil);

Dearbhú maidir le húsáid phríobháideach/caitheamh aimsire

eisiach;

Míniú ar chóimheas méid an limistéir lódála/limistéar maireachtála

bunaithe ar sceitsí tógála. An urrann maireachtála (gan

Ní mór do chábán an tiománaí agus gan síntí taoibh) ar a laghad 50

faoin gcéad den limistéar inúsáidte a chlúdach.

Ní cheadaítear an fheithicil a oibriú i gcomhcheangal le leantóir

iompair.

109
Glacaim leis. (Clárú ar líne amháin)
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