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Transporto priemonės, už kurias
nereikia mokėti kelių mokesčio:
Įregistravimas

2
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I. Pareiškėjas
Prašome pilnai užpildyti šį formuliarą. Jei negalite pasinaudoti
kompiuteriu, prašome rašyti aiškiai ir spausdintinėmis raidėmis.
Tinkamus atsakymus pažymėkite kryžiuku. Privalomi užpildyti
laukeliai pažymėti žvaigždute *.
Klientų duomenys
Įmonė (turinti teisinį statusą) arba vardas ir pavardė
MB numeris
(jei yra)
Adresu
Gatvė, namo numeris
Abonentinė pašto dėžė
Pašto indeksas
Vieta
Valstybė
Interneto svetainė
Kontaktinis asmuo
Kreipinys
Ponas
Ponia
Pavardė, vardas
Telefono Nr.
(prašome nurodyti kodą arba atitinkamai ir valstybės kodą)
Telefakso Nr.
(prašome nurodyti kodą arba atitinkamai ir valstybės kodą)
El. Paštas
II. Registracijos paraiška
Toliau nurodytos transporto priemonės arba jų junginiai
registruojami kaip neapmokestinami kelių naudojimo mokesčiu.
Esant reikalui, prašom formuliarą kopijuoti
Transporto priemonė
Nacionalinis atpažinimo ženklas
Motorinės transporto priemonės valstybinis numeris
Transporto priemonės tipas ir konstrukcijos tipas
Transporto priemonės bendras leistinas svoris nuo 7,5 tonos
Taip / Ne
Jei reikia, nuolat prikabintos priekabos valstybinis numeris (atskira
priekabų registracija neįmanoma)
Įregistravimo priežastis (žr. apžvalgos p. 4)
Kitokią transporto priemonę (8n) aprašykite čia
Pageidaujate trumpesnės įregistravimo trukmės nei 2 metai?
Taip, iki (DD.mm.MMMM)
Neužmirškite transporto priemonės registracijos pažymėjimo I dalies
kopijos ir atitinkamai kitų kiekvienos transporto priemonės įrodymų
(žr. p. 4).
III. Deklaracija
Aš garantuoju, kad:
• esu nurodytų transporto priemonių valdytoja(s) ir kad kiekviena
transporto priemonė galiojančiu įregistravimo laikotarpiu nuolat, o
ne kurį laiką, atitiks išlygos sąlygas,
• pagal 1, 2a 3–7 punktus nurodant įregistravimo pagrindą variklinės
transporto priemonės paskirtis bus apibūdinama taip, kad ją bus
galima aiškiai nustatyti,
• pagal 8–10 punktus nurodant įregistravimo pagrindą transporto
priemonė nėra suprojektuota ir nebus naudojama komerciniam ar
darbiniam krovinių vežimui. Transporto priemonė dėl savo
konstrukcijos ypatybių (transporto priemonės tipas ir konstrukcijos
tipas) nepritaikyta kroviniams vežti ir ja kroviniai nebus vežami, kaip
apibrėžta Krovinių vežimo įstatymo (GüKG) 1 straipsnyje. Jeigu
transporto priemonė būtų naudojama komerciniam ar darbiniam
krovinių vežimui, įregistravimas būtų atšauktas.
Aš žinau, kad:
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• esu atsakinga(s) už faktinį ir teisinį duomenų tikslumą
(savideklaracijos principas),
• įregistravimas suteikiamas ne ilgiau kaip dvejiems metams ir kad
esu įpareigota(s) „Toll Collect“ nedelsdamas pranešti apie galimus
pasikeitimus (pvz., apie įregistravimo pakeitimą arba išregistravimą)
ar bet kurios transporto priemonės atleidimo sąlygų panaikinimą,
• tai, kad aš įregistravau transporto priemonę arba transporto
priemonių junginį, nereiškia, kad „Toll Collect“ arba Federalinė
krovininių transporto tarnyba (BAG) teisiškai pripažįsta, jog jie yra
atleisti nuo kelių naudotojo mokesčio.
Aš suvokiu, kad
• atsakingos tarnybos turi teisę bet kada patikrinti mano pateiktų
duomenų teisingumą,
• už sąmoningą ir aplaidų kelių mokesčio nesumokėjimą arba
vėlavimą jį sumokėti gali būti skirta piniginė bauda iki 20000 €, ir, jei
buvo realizuota sukčiavimo nusikaltimo sudėtis (Baudžiamojo
kodekso 263 §), man gali grėsti laisvės atėmimo bausmė iki penkerių
metų arba piniginė bauda, be to, bus paskirta sumokėti nesumokėtus
mokesčius.
Užtikrinu, kad visi duomenys pilni ir teisingi.
Tuos duomenis, kuriuos perduodu vykdydamas šią sutartį, Toll
Collect“ renka, apdoroja ir naudoja tik įregistravimo reikmėms, kad
būtų leista netaikyti kelių naudotojo mokesčio prievolės. Šiuo tikslu
„Toll Collect“ duomenis taip pat perduoda Federalinės krovinių
transporto tarnybos (BAG) pareigūnams tik laikydamasi specialių
parengtų dokumentų nuostatų. Aš sutinku, kad „Toll Collect“
apdorotų ir naudotų vykdant šią sutartį gautus duomenis. Aš sutinku,
kad „Toll Collect“ šiuos duomenis perduotų Federalinės krovinių
transporto tarnybos (BAG) pareigūnams.
Aš žinau, jog bet kada galiu atšaukti šį sutikimą, kad jis nebegaliotų.
Savo atšaukimą siųskite „Toll Collect“, Customer Contact / Kontrolle,
10875 Berlin, Deutschland arba faksu šiuo numeriu: +49 30 74077 7332.
Vieta, data
Parašas ir, jei reikia, firmos antspaudas
Atsiųskite formą, įskaitant juridiškai galiojančiu parašu pasirašytus ir
įmonės antspaudu antspauduotus dokumentus šiuo adresu:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Deutschland
arba faksu šiuo Nr.:
+49 30 74077 7332
IV. Įregistravimo priežasčių priedas (atgal nesiųskite)
Kiekvienos transporto priemonės įregistravimo pagrindą nurodykite
p. 2 (29 langelis).
Nr.
Automobilio rūšis
Įrodymai (visada pridėkite transporto priemonės registracijos
pažymėjimo I dalies kopiją)
1. Policijos tarnybų transporto priemonė
būtina pateikti transporto priemonės registracijos pažymėjimą,
išduotą policijos tarnybos vardu
2a. Civilinės ir apsaugos nuo katastrofų tarnybos transporto
priemonė
būtina pateikti transporto priemonės registracijos pažymėjimą,
išduotą Federalinės techninės pagalbos tarnybos arba kitos
atitinkamos valstybinės arba deramos privačios organizacijos vardu;
tokios organizacijos yra: Darbininkų Samaritų Sąjunga, Vokietijos
gyvybės gelbėjimo organizacija, Vokietijos Raudonojo Kryžiaus
draugija, Joanitų pirmosios pagalbos teikimo tarnyba, Maltos ordino
pagalbos tarnyba, įskaitant užsienio seserų organizacijas
2b. Humanitarinės pagalbos krovinių vežimo transporto priemonė
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Transporto priemonė, kurią naudoja nekomercinės arba labdaros
organizacijos, perveždamos humanitarinės pagalbos krovinius arba
siekdamos pašalinti avarinės situacijos pasekmes. Pridėkite
atitinkamus tai įrodančius dokumentus, pvz., juridinių asmenų
pajamų mokesčio atleidimo pažymą (visuomenino naudingumo /
labdaringos įstaigos pažymą), krovinių važtaraštį, atleidimą nuo
mokesčių pagal Automobilių mokesčių įstatymo (KraftStG) 3
straipsnio 5a punktą.
3. Priešgaisrinės tarnybos transporto priemonė
būtina pateikti transporto priemonės registracijos pažymėjimą,
išduotą profesinės, laisvanoriškos arba įmonės gaisrinės tarnybos
vardu
4. Kitos avarinės tarnybos transporto priemonė
ji turi būti registruota avarinės tarnybos vardu, ji turi būti tinkama
naudoti tik atlikti avarines užduotis; turi būti garantuojamas
savarankiškai veikiančios avarinės tarnybos pagal iškvietimą
buvimas arba ši pagal sutartį privalo būti įtraukta į viršesnės pagal
hierarchiją avarinės tarnybos sudėtį; avarinės tarnybos paslaugos
suteikimo skubumas turi būti prilyginamas priešgaisrinės tarnybos
paslaugai
5. Federalinės tarnybos transporto priemonė
būtina pateikti transporto priemonės registracijos pažymėjimą,
išduotą federalinės tarnybos vardu
6. Kelių remonto ir kelių eksploatacijos tarnybos transporto
priemonė
Transporto priemonė, naudojama tik ilgalaikei kelių priežiūrai ir kelių
eksploatavimui, įskaitant kelių valymą bei kelių priežiūrą žiemą.
Būtinas viešosios valdžios institucijos arba privačios įmonės oficialus
teisinis leidimas; nuolatinis naudojimas valdžios institucijų užsakymu
tik minėtais tikslais. Pateikite atleidimo nuo mokesčių pagal
Automobilių mokesčių įstatymo (KraftStG) 3 straipsnio 3 punktą arba
3 straipsnio 4 punktą kopiją.
7. Eksponavimo ir cirko verslo reikmėms naudojama transporto
priemonė
Transporto priemonė, kuri naudojama tik eksponavimo ir cirko verslo
tikslais (pvz., gyvenamoji priekaba, variklinė transporto priemonė,
skirta tempti , šaudymo, loterijos arba prietaisų vagonėliui tempti).
Pateikite atleidimo nuo mokesčių pagal Automobilių mokesčių
įstatymo (KraftStG) 3 straipsnio 8 punktą ir kelionių verslo kortelės
kopijas.
7a. Žemės ar miškų ūkio paskirties transporto priemonės, kurių
konstrukcijos sąlygotas didžiausias greitis neviršija 40 km/h.
Prie raidės „T“ įrašas apie transporto priemonės registracijos
pažymėjimą. Žemės arba miškų ūkio įmonių arba žemės ir miškų ūkio
rangovų veikla. Užtikrinimas, kad transportuojami tik žemės ir miškų
ūkio įmonėms būdingi gaminiai ir plataus vartojimo prekės.
7b. Elektra varomos transporto priemonės
Elektra varomos transporto priemonės pagal Elektrinių mobiliųjų
priemonių įstatymo (vok. santrumpa – EmoG) 2 straipsnio 1 punktą;
tai yra tik baterijomis varomi elektromobiliai, iš išorės įkraunamos
hibridinės elektra varomos transporto priemonės arba kuru varomos
transporto priemonės.
7c. Gamtinėmis dujomis varomos transporto priemonės (ne ilgiau
kaip iki 2020 12 31)
Patvirtinimas, kad variklis veikia naudojant gamtines dujas: CNG
(Compressed Natural Gas) arba LNG (Liquefied Natural Gas), galimas
ir abiem kuro rūšimis varomas variklis. Tačiau tai netaikoma LPG
(Liquefied Petroleum Gas – suskystintos dujos) varomiems
varikliams.
8a. Parodos transporto priemonė
b. Parduodama transporto priemonė8
8c. Avarinio remonto transporto priemonė
Reikalinga, kad transporto priemonėje būtų nuolatiniai, stacionarūs
įrenginiai, skirti konkrečiam atitinkamam tikslui. Prašome pateikti tai
įrodančius dokumentus (nuotraukas)
8d. „Namelis ant ratų“
8e. Radijo ir transliacijos automobilis
8f. Medicininės patikros automobilis
Būtinas įrašas leidime.
8g. Savaeigės darbo mašinos arba puspriekabių vilkikas, naudojamas
tik su transporto priemonių junginiu, sudarytu su velkamosiomis
darbinėmis mašinomis.
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Pvz., automobilinis kranas, automobilinė betonmaišė arba
puspriekabių vilkikas su velkamąja darbine mašina. Pridėkite
velkamosios darbinės mašinos registracijos pažymėjimo I dalies
kopiją.
8h. Kanalų valymo mašina arba talpyklų valymo mašina
Įrašas leidime, kad tai yra savaeigė darbinė mašina ar speciali
variklinė transporto priemonė. Neleidžiama transportuoti atliekų.
8i. Metrologijos transporto priemonė
Ypatingosios paskirties transporto priemonė (su išimties atveju
suteiktu leidimu pagal Kelių eismo transporto priemonių
registravimo tvarką (StVZO)
8j. Miškų ūkio traktorius, žemės ūkio traktorius
Ties J raide (transporto priemonės klasė) pažymėtas skaičius „87“
arba „89“, o 4 punkte (konstrukcijos pobūdis) pažymėtas skaičius
„1000“. Pridėkite įrodymus patvirtinančias nuotraukas. Ankstesni
transporto priemonių techniniai pasai: Įrašas naudojant kodą Nr.
8710.
8k. Miškų ūkio traktorius, vilkikas, savaeigė važiuoklė
Ties J raide (transporto priemonės klasė) pažymėtas skaičius „87“
arba „89“, o 4 punkte (konstrukcijos pobūdis) pažymėtas skaičius
„2000“. Pridėkite įrodymus patvirtinančias nuotraukas. Ankstesni
transporto priemonių techniniai pasai: Įrašas naudojant kodą Nr.
8720.
8l. Istorinis automobilis (su ypatinguoju valstybiniu numeriu, gavus
leidimą eksploatuoti kaip senovinį automobilį („Oldtimer“))
Leidimas su specialiu „H“ ženklu arba su „07“ prasidedančiu
raudonos spalvos ženklu
8m. Mokomoji transporto priemonė
Transporto priemonė, kuri nuolat naudojama tik mokymo tikslais ir
kurioje sumontuoti dvigubi valdymo įtaisai. Pridėkite transporto
priemonės registracijos pažymėjimo kopiją su įrašu apie dvigubus
valdymo įtaisus arba jų patvirtinimą.
8n. Speciali transporto priemonė
2 puslapio 30 laukelyje pateikite atskirą aprašymą ir pridėkite
nuotraukas.
9. Bandymų vykdymo transporto priemonė
Įrašas leidime pagal Kelių eismo transporto priemonių registravimo
tvarkos (StVZO) 19 straipsnio 6 dalį arba įrodymas pagal StVZO 70
straipsnio 1 dalį.
10. Žirgų vežimo transporto priemonė su gyvenamuoju skyriumi
Transporto priemonėje turi būti atitinkamam tikslui pritaikytos
nuolatinės patvarios sudedamosios dalys. Gyvenamasis skyrius turi
užimti ne mažiau kaip 50 proc. naudingojo paviršiaus. Pridėkite
įrodymus patvirtinančias nuotraukas. Transporto priemonė nebus
eksploatuojama su puspriekabe.
* Privalomas laukelis
Nurodytą paskirties apibūdinimą turi būti įmanoma aiškiai nustatyti
atsižvelgiant į transporto priemonės išorę.
Sutinku. (Tik registruojantis tiesiogiai prisijungus prie tinklo)
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