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Noteikti aizpildiet vācu valodā drukāto veidlapu. Paldies!
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Ar nodevu neapliekamie transporta
līdzekļi: Reģistrācija

2
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I. Lūguma iesniedzējs
Lūdzu, aizpildiet šo veidlapu elektroniskā veidā. Ja Jums nav
pieejams dators, lūdzu, rakstiet labi salasāmiem, drukātiem burtiem.
Lūdzu, atzīmējiet Jums atbilstošo variantu. Obligāti aizpildāmie
lauciņi ir apzīmēti ar *.
Klienta dati
Uzņēmums (ar tiesisko formu) vai vārds
MB numurs
(ja ir pieejams)
Adrese
Iela, Nr.
Pasta kastīte
Pasta indekss
Pilsēta
Valsts
Tīmekļa vietne
Kontaktpersona
Uzruna
kungs
kundze
Vārds, uzvārds
Tālrunis
(lūdzam norādīt kodu vai valsts kodu)
Fakss
(lūdzam norādīt kodu vai valsts kodu)
E-pasts
II. Lūgums veikt reģistrāciju
Turpmākie transporta līdzekļi vai transporta līdzekļu kombinācijas
jāreģistrē kā ar nodevu neapliekami.
Lūdzam vajadzības gadījumā lappusi nokopēt
Transporta līdzeklis
Valsts kods
Mehāniskā transporta līdzekļa valsts numura zīme
Transporta līdzekļa un konstrukcijas veids
Pieļaujamais mehāniskā transporta līdzekļa kopējais svars – no 7,5 t
jā / nē
Attiecīgajā gadījumā pastāvīgi pievienotas piekabes valsts numura
zīme
(piekabes atsevišķa reģistrācija nav iespējama)
Reģistrācijas pamatojums (skatiet pārskatu 4. lpp.)
Cits transporta līdzeklis (8n), lūdzu, aprakstiet šeit
Vai vēlamais reģistrācijas ilgums ir īsāks par 2 gadiem?
Jā, līdz (DD.MM.GGGG)
Lūdzu, sagatavojiet katra transporta līdzekļa vācijā izdotajām
reģistrācijas apliecībām I daļas kopiju un nepieciešamības gadījumā
arī citus dokumentus (skat. 4. lpp.).
III. Apliecinājums
Es apliecinu, ka
• esmu norādīto mehānisko transportlīdzekļu turētājs un ka katrs
transporta līdzeklis norādītajā reģistrācijas intervālā atbrīvojuma
nosacījumiem atbilst pastāvīgi un nevis daļēji,
• Punktiem 1, 2a un 3 līdz 7 atbilstoša reģistrācijas pamatojuma
gadījumā mehāniskā transporta līdzekļa pielietojums ir viennozīmīgi
nosakāms pēc ārējā izskata,
• Punktiem 8-10 atbilstoša reģistrācijas pamatojuma gadījumā
transporta līdzeklis konstruktīvi nav paredzēts komerciālajiem vai
industriālajiem kravu pārvadājumiem un to nevar izmantot šādiem
mērķiem. Transporta līdzekļa konstrukcijas īpašības (transporta
līdzekļa un konstrukcijas veids) to neļauj izmantot kravu
pārvadājumiem, un tas netiek izmantots kravu pārvadāšanas
mērķiem Likuma par kravu pārvadājumiem (Güterkraftverkehrsgesetz
– GüKG) 1. panta izpratnē. Transportlīdzekļa izmantošana
komerciālajiem vai industriālajiem kravu pārvadājumiem anulē
reģistrāciju.
Man ir zināms, ka
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• uzņemos vienpersonisku atbildību par datu patiesumu un juridisko
precizitāti (pašdeklarācijas princips),
• Reģistrācijas maksimālais termiņš ir 2 gadi,un mans pienākums ir
nekavējoties sniegt Toll Collect informāciju par katra transporta
līdzekļa iespējamām statusa izmaiņām (piem., pārreģistrēšanu vai
noņemšanai no uzskaites) vai atbrīvojuma nosacījumu spēkā
neesamību,
• Norādīto transporta līdzekļu vai to kombināciju reģistrācija neuzliek
Toll Collect vai Federālajam kravu pārvadājumu birojam (BAG)
pienākumu sniegt juridisku atbrīvojumu no ceļu nodevas.
Es apzinos, ka
• atbildīgajām iestādēm jebkurā laikā ir tiesības pārbaudīt manis
sniegtās informācijas pareizību,
• tīša vai aiz neuzmanības izdarīta nodevas nesamaksāšana vai tās
samaksāšana ar nokavēšanos var tikt sodīta ar naudas sodu līdz
20.000 € un, ja darbībai ir noziedzīga nodarījuma – krāpšanas sastāvs, saskaņā ar Vācijas Krimināllikuma (StGB) 263. pantu var tikt
piemērota brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai
naudas sods, kā arī tiks uzlikts par pienākumu veikt nesamaksāto
nodevu pēcapmaksu.
Ar šo es apliecinu, ka visas sniegtās ziņas ir pilnīgas un pareizas.
Toll Collect manis šī uzdevuma ietvaros sniegtos datus iegūs,
apstrādās un izmantos tikai reģistrācijai, lai atbrīvotu no pienākuma
maksāt autoceļu nodevu. Šim mērķim Toll Collect šos datus, iekļaujot
arī atsevišķi iesniegtos dokumentus, nodos arī Federālajam kravu
pārvadājumu birojam (BAG). Es piekrītu, ka Toll Collect apstrādā un
izmanto šī uzdevuma ietvaros iegūtos datus. Es piekrītu, ka Toll
Collect šos datus nodod Federālajam kravu pārvadājumu birojam
(BAG).
Man ir zināms, ka šo piekrišanu varu atsaukt jebkurā laikā. Savu
atsaukumu lūdzam sūtīt uz e-pastu: Mautbefreiung@toll-collect.de,
vai sūtiet atsaukumu uz Toll Collect GmbH, Kontrollcenter, Postfach
11 03 29, 10833 Berlin, Deutschland (Vācija) vai pa faksu uz numuru:.:
+49 30 74077 7332.
Vieta, datums
Paraksts un attiecīgajā gadījumā uzņēmuma zīmogs
Veidlapu ar normatīvajiem aktiem atbilstošu parakstu un uzņēmuma
zīmogu, kā arī visus dokumentus lūdzam nosūtīt uz e-pastu:
Mautbefreiung@toll-collect.de
Pielikumiem lūgums nepārsniegt 5 MB lielumu. Varat nosūtīt
dokumentus arī pa pastu uz:
Toll Collect GmbH
Kontrollcenter
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Deutschland (Vācija)
vai nosūtiet tos pa faksu uz numuru: +49 30 74077 7332
IV. Pielikums – Reģistrācijas pamatojums (lūdzam nenosūtīt atpakaļ)
Lūdzam ierakstīt katra transporta līdzekļa reģistrācijas pamatojumu
2. lappusē (29. lauks).
Nr.
Transporta līdzekļa veids
Pierādījumi (lūdzam vienmēr pievienot vācijā izdotajām reģistrācijas
apliecībām 1. daļu)
1. Policijas iestāžu transporta līdzeklis
jābūt reģistrētam policijas iestādes īpašumā
2a. Civilās un katastrofu aizsardzības dienesta transporta līdzeklis
jābūt reģistrētam Vācijas Bundesanstalt Technisches Hilfswerk vai
attiecīgas valsts vai atbilstošas privātas organizācijas īpašumā; tādas
ir Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft,
Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser-Hilfsdienst
un to ārzemju partnerorganizācijas
2b. Transporta līdzeklis humanitārās palīdzības preču
transportēšanai
Transporta līdzeklis, ko izmanto labdarības vai žēlsirdības
organizācija humanitāras palīdzības preču transportēšanai, kas
paredzētas ārkārtas situācijas atvieglošanai. Lūdzam pievienot
atbilstošus pierādījumus, piem., dokumentu, kas apliecina
atbrīvojumu no koorporatīvā nodokļa (labdarība/žēlsirdība), preču
sarakstu, nodokļu atbrīvojumu atbilstoši Likuma par kravas
transporta līdzekļa nodokli (Kraftfahrzeugsteuergesetz – uKraftStG) 3.
panta 5a apakšnodaļai.
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3. Ugunsdzēsības dienesta transporta līdzeklis
jābūt reģistrētam profesionālā, brīvprātīgā vai uzņēmuma
ugunsdzēsības dienesta īpašumā
4. Citu avārijas dienestu transporta līdzeklis
jābūt reģistrētam avārijas dienesta īpašumā un izmantotam
principiāli tikai avārijas dienesta braucieniem; jābūt izmantotam, lai
nodrošinātu patstāvīgi organizēta avārijas dienesta izsaukuma
gatavību vai jābūt noslēgtiem līgumiem par izmantošanu
augstākstāvošu struktūrvienību avārijas dienestos; avārijas dienesta
darbībai jābūt tik steidzamai kā ugunsdzēsības dienestam
5. Vācijas Federācijas transporta līdzeklis
jābūt reģistrētam Federācijas īpašumā
6. Ceļu uzturēšanas un izmantošanas dienesta transporta līdzeklis
Transporta līdzeklis, ko pastāvīgi izmanto tikai ceļu uzturēšanas un
izmantošanas dienesti, tostarp ceļu tīrīšanas un sniega tīrīšanas
transporta līdzekļi. Nepieciešama reģistrācijas apliecība publiskai
juridiskai organizācijaivai privātuzņēmumam; regulāra izmantošana
publiskās pārvaldes struktūras norīkojumā tikai šādiem mērķiem.
Lūdzam pievienot kopiju par nodokļu atbrīvojumu saskaņā ar Likuma
par kravas transporta līdzekļa nodokli (KraftStG) 3. panta 3. vai 4.
apakšnodaļai.
7. Transporta līdzeklis, ko izmanto tikai izrāžu un cirka vajadzībām
Transporta līdzeklis, kas tiek izmantots tikai izrāžu un cirka nozares
vajadzībām (piem., autofurgons, tirdzniecības, šaušanas, izložu vai
aprīkojuma piekabju mehāniskais transportlīdzeklis). Lūdzam
pievienot kopiju par nodokļu atbrīvojumu saskaņā ar Likuma par
kravas transporta līdzekļa nodokli (KraftStG) 3. panta 8. apakšnodaļu
un izbraukuma tirdzniecības atļauju.
7a. Lauksaimniecības vai mežsaimniecības transporta līdzeklis, kas
pārvadā kravas saistībā ar saimniecisko darbību, un kuru
maksimālais braukšanas ātrums ir 40 km/h
Transporta līdzekļa reģistrācijas apliecības ieraksts pie burta „T”.
Ekspluatācija lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā vai arī
lauksaimniecības un mežsaimniecības tehnikas īres uzņēmums.
Apdrošināšana, kas apdrošina tikai lauksaimniecības un
mežsaimniecības uzņēmumu ražojumu un preču transportēšanu.
7b. Elektriskie transporta līdzekļi
Elektriskie transporta līdzekļi atbilstoši Vācijas Elektrisko transporta
līdzekļu likuma (Elektromobilitätsgesetz – EmoG) 2. paragrāfa 1.
nodaļu ir elektriskie transporta līdzekļi ar akumulatoriem, no
ārpuses uzlādējami hibrīda elektriskie transporta līdzekļi vai
transporta līdzekļi ar degvielas elementu.
7c. Transporta līdzekļi, kas izmanto dabas gāzi (vēlākais līdz
31.12.2023.)
1.) Dabasgāzes izmantošanas pierādījums: CNG (Compressed Natural
Gas) vai LNG (Liquefied Natural Gas), iespējama arī ekspluatācija ar
divu veidu degvielām, bet ne ar LPG (Liquefied Petroleum Gas sašķidrināta naftas gāze). Reģistrācijas apliecības I daļa (Vācijā
izdotajām apliecībām) ar iedaļas P.3 ierakstu CNG, NG vai LNG
2.) Minimālā tvertnes tilpuma pierādījums (divu degvielu
transportlīdzekļi)
- CNG: vismaz 300 litri vai 50 kg;
- LNG: vismaz 300 litri vai 115 kg;
- NG: vismaz 300 litri. Tilpumu var sasniegt ar vienu lielu vai vairākām
mazām mehāniskā transportlīdzekļa tvertnēm.
8a. Izstāžu/gadatirgu transporta līdzeklis
Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar pastāvīgi iebūvētiem
attiecīgajam mērķim paredzētajiem komponentiem. Lūdzam
pievienot pierādījumus fotogrāfiju veidā. Vajadzības gadījumā
jāsniedz papildu ziņojums, ka transportlīdzeklis nekad netiek
izmantots kombinācijā ar parastajām auto piekabēm.
8b. Pārdošanas transporta līdzeklis
Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar pastāvīgi iebūvētiem
attiecīgajam mērķim paredzētajiem komponentiem. Lūdzam
pievienot pierādījumus fotogrāfiju veidā. Vajadzības gadījumā
jāsniedz papildu ziņojums, ka transportlīdzeklis nekad netiek
izmantots kombinācijā ar parastajām auto piekabēm. Vajadzības
gadījumā jāiesniedz papildu ziņojums par savas saražotās
lauksaimniecības produkcijas pašrealizāciju (ka nav tirdzniecības
uzņēmums).
8c. Darbnīcu transporta līdzeklis
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Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar pastāvīgi iebūvētiem
attiecīgajam mērķim paredzētajiem komponentiem. Lūdzam
pievienot pierādījumus fotogrāfiju veidā. Vajadzības gadījumā
jāsniedz papildu ziņojums, ka transportlīdzeklis nekad netiek
izmantots kombinācijā ar parastajām auto piekabēm. Jānorāda
iekraušanas laukuma/darbnīcas zonas lieluma attiecība; nedrīkst
pārvadāt nekādas preces (piemēram, mašīnas, materiālus), izņemot
parastos darbnīcu piederumus.
8d. Dzīvojamā piekabe (zirgu transportēšanas līdzeklis ar lielu
dzīvojamo nodalījumu, skat. Nr. 10)
Nepieciešams ieraksts reģistrācijas apliecībā. Ja to izmanto,
kombinējot ar citiem pielietošanas mērķiem (piemēram, lielu
iekraušanas laukumu), dzīvojamam nodalījumam (bez vadītāja
kabīnes un sānu pagarinājumiem) jāsastāda vismaz 50% no
izmantojamās platības. Iekraušanas laukuma/dzīvojamās platības
lieluma attiecības skaidrojums, pamatojoties uz montāžas skicēm.
Ziņojums par izmantošanu tikai privātam/hobija lietojumam.
Norādītais mehāniskā transporta līdzekļa pielietojums ir
viennozīmīgi nosakāms pēc ārējā izskata.
8e. Radio un pārraides tehnikas automobilis
Nepieciešams ieraksts reģistrācijas apliecībā. Iekšējā iekārtojuma
fotogrāfijas.
8f. Medicīniskās izmeklēšanas automobilis
8g. Pašgājēja darba mašīna vai vilcējs, ko izmanto tikai kombinācijā
ar puspiekabes darba mašīnu.
Piemēram, celtnis, slaucītājs, betona sūknis vai vilcējs ar
puspiekabes darba mašīnu. Lūdzam pievienot arī piekabes darba
mašīnas reģistrācijas apliecības I daļas kopiju (Vācijā izdotajām
apliecībām). Nedrīkst veikt nekāda veida materiālu pārvadāšanu,
izņemot pašgājējas darba mašīnas piederumus (piemēram, celtņa
balastu, šļūtenes, ūdeni utt.).
8h. Kanālu vai tvertņu tīrītājs
Reģistrācijas apliecībā definēts kā pašgājēja darba mašīna vai īpašs
kravas transportlīdzeklis. Nedrīkst veikt nekāda veida materiālu
pārvadāšanu kā, piemēram dubļainus atkritumus vai tīrīšanas
atlikumus, izņemot kanalizācijas vai tvertņu tīrīšanas piederumus
(piemēram, šļūtenes, ūdeni utt.).
8i. Kalibrēšanas mašīna
Speciālais transportlīdzeklis (nepieciešamības gadījumā – ar Vācijas
Noteikumiem par transportlīdzekļu pielaidi ceļu satiksmē (StVZO)
atbilstošu izņēmuma atļauju). Transportlīdzeklis jāizmanto
galvenokārt mērījumu veikšanai vai novērtēšanai, ne tikai
kalibrēšanas svaru pārvadāšanai.
8j. Vilcējs lauksaimniecības vai mežsaimniecības mašīnu
pārvadāšanai
Ieraksts sadaļā J (transportlīdzekļa klase) ar „87” vai „89” un 4.
punktā (konstrukcijas veids) ar skaitli „1000”. Lūdzam pievienot
pierādījumus fotogrāfiju veidā. Vecās transportlīdzekļu reģistrācijas
apliecības: ieraksts ar kodu Nr. 8710.
8k. Vilcējs lauksaimniecības vai mežsaimniecības ierīču pārvadāšanai
Ieraksts sadaļā J (transportlīdzekļa klase) ar „87” vai „89” un 4.
punktā (konstrukcijas veids) ar skaitli „2000”. Lūdzam pievienot
pierādījumus fotogrāfiju veidā. Vecās transportlīdzekļu reģistrācijas
apliecības: ieraksts ar kodu Nr. 8720.
8l. Vēsturiska automašīna (ar speciālo numura zīmi, izdota lietošanas
atļauja kā „oldtimer“)
Reģistrācijas apliecība ar īpašo apzīmējumu „H” vai sarkano
apzīmējumu, kas sākas ar „07”, ziņojums par izmantošanu tikai
privātam/hobija lietojumam.
8m. Autoskolas transporta līdzeklis
Transporta līdzeklis, kas pastāvīgi tiek izmantots tikai mācību
mērķiem un ir aprīkots ar divkāršu pedāļu komplektu. Lūdzam
pievienot vācijā izdotajām reģistrācijas apliecībām kopiju ar ierakstu
par divkāršu pedāļu komplektu vai attiecīgu apliecinājumu.
8n. Cits transportlīdzeklis
* Obligāti aizpildāmais lauciņš
Lūdzam atsevišķi aprakstīt 2.lappusē 30. laukā un pievienot
fotogrāfijas.
9. Izmēģinājuma transporta līdzeklis
Ieraksts reģistrācijas apliecībā atbilstoši Vācijas Noteikumu par
transportlīdzekļu pielaidi ceļu satiksmē (StVZO) 19. panta 6. punktam
vai Vācijas Noteikumu par transportlīdzekļu pielaidi ceļu satiksmē
(StVZO) 70. panta 1. punktam atbilstošu izņēmuma atļauju.
10. Zirgu transportēšanas līdzeklis ar lielu dzīvojamo nodalījumu
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Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar pastāvīgi iebūvētiem
attiecīgajam mērķim paredzētajiem komponentiem. Dzīvojamam
nodalījumam (bez vadītāja kabīnes un sānu pagarinājumiem)
jāsastāda vismaz 50% no izmantojamās platības. Lūdzam pievienot
pierādījumus fotogrāfiju veidā. Transportlīdzeklis nedrīkst tikt
izmantots kombinācijā ar auto piekabi. Nepieciešams ziņojums par
izmantošanu tikai privātam/hobija lietojumam, kā arī iekraušanas
laukuma/dzīvojamās platības lieluma attiecības skaidrojums,
pamatojoties uz montāžas skicēm.
Es piekrītu. (Tikai tiešsaistes reģistrācijā)
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