Gwida ta’ kif timla
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Jekk jogħġbok imla l-formula li hemm bil-Ġermaniż. Grazzi.
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Vetturi eżentati min-nol:
Reġistrazzjoni
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I. Applikant
Jekk jogħġbok imla din il-formula fuq il-kompjuter. Jekk m'għandekx
aċċess għal kompjuter, jekk jogħġbok ikteb b'ittri majuskoli li jidhru
b'mod ċar. Imla kull kaxxa applikabbli. Inti għandek timla l-kaxex
kollha mmarkati b'asteriks (*).
Data tal-klijent
Kumpanija (flimkien mal-forma legali) jew isem
Numru tal-mudell
(jekk preżenti)
Indirizz
Numru tal-bini, it-triq
Kaxxa postali
Kodiċi Postali
Lokalità
Pajjiż
Websajt
Ikkuntattja
Titlu
Sur
Sinjura
Kunjom, isem
Telefown
(jekk jogħġbok inkludi l-kodiċi tal-pajjiż)
Faks
(jekk jogħġbok inkludi l-kodiċi tal-pajjiż)
Indirizz elettroniku
II. Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni
Il-vetturi jew il-kombinazzjonijiet ta’ vetturi li ġejjin għandhom jiġu
rreġistrati b’mod li ma jkunux suġġetti għan-nol.
Jekk jogħġbok ikkopja din il-folja jekk aktar kopji huma meħtieġa
Vettura
Kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-pajjiż
Reġistrazzjoni ta’ vettura b’mutur
Tip ta’ vettura u ta’ bodi
Piż ta’ vettura gross tal-vettura bil-mutur ’il fuq minn 7.5 t
Iva / Le
Meta applikabbli, in-numru ta’ reġistrazzjoni ta’ trasportatur
mqabbad
permanentament (Trasportaturi ma jistgħux jiġu reġistrati
separatament)
Raġuni għar-reġistrazzjoni (ara s-sommarju fil-paġna 4)
Jekk vettura oħra (8n) iddeskriviha hawnhekk
Huwa mixtieq perijodu tar-reġistrazzjoni iqsar minn sentejn?
Iva, sa nhar (JJ.XX.SSSS)
Jekk jogħġbok ftakar f’kopja tal-Parti I taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni
tal-vettura u, skont il-każ, provi addizzjonali għal kull vettura (ara p.
4).
III. Dikjarazzjoni
Nafferma li
• jien id-detentur tal-vetturi b’mutur elenkati u li kull vettura
tissodisfa l-kundizzjonijiet ta’ eżenzjoni għall-perijodu kollu magħżul
ta’ reġistrazzjoni u mhux għal parti minnu biss,
• meta tkun mogħtija raġuni għar-reġistrazzjoni b’mod konformi malpunti 1, 2a u 3 sa 7, l-iskop maħsub indikat huwa identifikabbli b’mod
ċar minn barra l-vettura b’mutur,
• meta tkun mogħtija raġuni għar-reġistrazzjoni skont il-punti 8-10, ilvettura la tkun strutturalment maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija
kummerċjali jew fl-operazzjoni ta' trasport għall-kont proprju u
lanqas ma tintuża għal dan il-għan. Il-karatteristiċi kostruzzjonali talvettura (tip ta’ vettura u ta’ bodi) mhumiex maħsuba għall-ġarr taloġġetti u l-vettura ma tintużax għall-ġarr tal-oġġetti fis-sens ta’ § 1
tal-Att Ġermaniż dwar it-Trasport tal-Oġġetti (GüKG). L-użu talvettura fil-ġarr tal-merkanzija kummerċjali jew fl-operazzjoni ta'
trasport għall-kont proprju jeskludi r-reġistrazzjoni.
Jien konxju/a li
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Paġna 1 minn 2

• jiena stess responsabbli għall-korrettezza fattwali u legali talinformazzjoni (prinċipju ta’ awtodikjarazzjoni),
• ir-reġistrazzjoni hija valida għal perijodu massimu ta’ sentejn, u li
obbligat ninnotifika lil Toll Collect minnufih dwar bidliet eventwali
(eż. bidla fir-reġistrazzjoni jew dereġistrazzjoni) jew f’każ li xi vettura
m’għadhiex tissodisfa l-kundizzjonijiet ta’ eżenzjoni,
• ir-reġistrazzjoni tal-vetturi jew kombinazzjonijiet ta’ vetturi indikati
minni timplika li ma hemm l-ebda rikonoxximent legali ta’ eżenzjoni
min-nol minn Toll Collect jew l-Uffiċċju Federali Ġermaniż għatTrasport ta’ Oġġetti (BAG).
Jiena konxju li
• l-awtoritajiet kompetenti huma f’kull ħin intitolati li jivverifikaw
lpreċiżjoni ta’ l-informazzjoni li jiena pprovdejt,
• ikun hemm multa ta’ € 20,000 jekk b’intenzjoni jew neġliġenza ma
jsirx il-ħlas jew isir tard. Barraminhekk, jekk jiġi ppruvat li kien hemm
frodi (§ 263 StGB), sentenza sa ħames snin ħabs jew multa tista’ tiġi
imposta, u, il-ħlasijiet ta’ nol li ma tħallsux jiġu rkuprati.
B’dan qed nikkonferma li jien ipprovdejt tagħrif preċiż u sħiħ.
Toll Collect se tiġbor, tipproċessa u tuża d-data indikata minni filkuntest ta’ din l-ordni għall-finijiet tar-reġistrazzjoni għall-eżenzjoni
mir-rekwiżiti tan-nol biss. Għal dan il-għan, Toll Collect se tgħaddi ddata wkoll lill-Uffiċċju Federali għat-Trasport ta’ Oġġetti (BAG),
inklużi d-dokumenti ppreżentati separatament. Jiena nawtorizza lil
Toll Collect sabiex tipproċessa u tuża d-data miġbura fil-kuntest ta’
din l-ordni. Barra minn hekk, nawtorizza lil Toll Collect sabiex
tgħaddi din id-data lill-Uffiċċju Federali għat-Trasport ta’ Oġġetti
(BAG).
Jiena konxju/a li nista’ nirrevoka din l-awtorizzazzjoni fi kwalunkwe
waqt, b’effett futur. Jekk jogħġbok indirizza r-revoka tiegħek lil Toll
Collect, Customer Contact / Kontrolle, 10875 Berlin, Deutschland jew
ibgħat ir-revoka tiegħek bil-faks fuq in-Nru: +49 30 74077 7332.
Lokalià, data
Firma, timbru tal-kumpanija
Jekk jogħġbok ibgħat il-formola flimkien mal-annessi, b’firma
awtorizzata u b’timbru tal-kumpanija lill-indirizz li ġej:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Deutschland
jew ibgħatha bil-faks fuq in-Nru:
+49 30 74077 7332
IV. Anness bir-raġunijiet għar-reġistrazzjoni (jekk jogħġbok tibagħtux
lura)
Jekk jogħġbok indika r-raġuni għar-reġistrazzjoni għal kull vettura filpaġna 2 (kaxxa 29).
Nru
Tip ta’ vettura
Provi (jekk jogħġbok dejjem ehmeż kopja tal-Parti 1 taċ-ċertifikat tarreġistrazzjoni tal-vettura)
1. Vetturi tal-Pulizija
għandhom ikunu liċenzjati lil awtorità tal pulizija
2a. Vetturi tal-Protezzjoni Ċivili u tas-servizz ta’ emerġenza
għandhom ikunu liċenzjati lil Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
jew lil organizzazzjoni korrispondenti tal-gvern jew fis-settur privat.
Dawn huma: Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsche
Lebensrettungsgesellschaft, Deutsches Rotes Kreuz, JohanniterUnfall-Hilfe, Malteser-Hilfsdienst u l-partijiet korrispondenti
barranin
2b. Vettura għat-trasport ta’ merkanzija għall-għajnuna umanitarja
Vetturi użati minn organizzazzjonijiet li ma jagħmlux qligħ jew ta’
karità sabiex iġorru provvisti f’każijiet ta’ emerġenza u fi kriżi
umanitarja serja. Jekk jogħġbok ehmeż provi adattati, eż. l-eżenzjoni
mit-taxxa korporattiva (natura bla qligħ/karità), lista tat-tagħbija,
eżenzjoni tat-taxxa b’mod konformi ma’ § 3 Nru 5a tal-Att dwar itTaxxa tal-Vetturi b’Mutur (KraftStG).
3. Vetturi li jintużaw f’servizz tat-tifi tan-nar
għandhom ikunu liċenzjati lill-brigata tat-tifi tan-nar full-time, fuq
bażi volontarja jew bħala kumpanija li tipprovdi servizz għat-tifi tannirien
4. Vetturi użati minn servizzi ta’ l-emerġenza oħrajn
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il-vettura trid tkun liċenzjata lis-servizz ta’ l-emerġenza u trid tintuża
biss għal sejħiet ta’ l-emerġenza; servizz ta’ l-emerġenza organizzat
indipendentement irid jiġi żgurat jew is-servizz ta’ l-emerġenza irid
ikun integrat kontratwalment fl-organizzazzjoni ta’ emerġenza ta’
awtoritajiet f’livell ogħla. L-attività´tas-servizz ta’ emerġenza irid ikun
komparabbli ma’ l-urġenza tas-servizz tat-tifi tan-nar
5. Vetturi fis-servizz tal-Gvern Ġermaniż
għandhom ikunu liċenzjati lil Gvern Ġernaniż
6. Vettura għas-servizz tal-manutenzjoni u x-xogħlijiet tat-toroq
Vettura li tintuża esklużivament u permanentement għas-servizz talmanutenzjoni u x-xogħlijiet tat-toroq inkluż it-tindif tat-toroq u sservizzi ta’ matul ix-xitwa. Hija meħtieġa r-reġistrazzjoni fuq awtorità
pubblika jew kumpanija privata; l-użu għall-qadi tad-doveri tassettur pubbliku jsir dejjem esklużivament għal dawn l-iskopijiet. Jekk
jogħġbok ehmeż kopja tal-eżenzjoni tat-taxxa b’mod konformi ma’ §
3 Nru 3 jew ma’ § 3 Nru 4 tal-Att dwar it-Taxxa tal-Vetturi b’Mutur
(KraftStG).
7. Vettura għal skopijiet tal-industrija tad-divertiment u taċ-ċirku
Vettura użata esklużivament għal skopijiet tal-industrija taddivertiment u taċ-ċirku (eż. karavan, vetturi b'mutur użati għallbejgħ, tal-isparar divertenti, ta’ lotteriji jew trasportaturi ta’ tagħmir).
Jekk jogħġbok ehmeż kopja tal-eżenzjoni tat-taxxa b’mod konformi
ma’ § 3 Nru 8 tal-Att dwar it-Taxxa tal-Vetturi b’Mutur (KraftStG) u
kopja tal-liċenzja itinerarja tan-negozju.
7a. Vettura agrikola jew forestali li, minħabba d-disinn tagħha, ilveloċità massima tagħha ma taqbiżx l-40 km/h
Entrata taħt l-ittra "T" fiċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni tal-vettura.
Impjieg bħala bidwi jew forestier jew kuntrattur agrikolu jew talforestrija. Assigurazzjoni li jsir biss it-trasport ta' prodotti u
komoditajiet komuni f'intrapriżi agrikoli u forestali.
7b. Vetturi li jaħdmu bl-elettriku
Vetturi li jaħdmu bl-elettriku skont it-tifsira tal- § 2 Nru. 1 tal-Liġi
dwar il-Mobilità Elettrika (EmoG); dawn huma vetturi elettriċi li
jaħdmu biss b'batterija, vetturi elettriċi ibridi li jistgħu jiġu ċċarġjati
esternament jew vetturi biċ-ċelloli tal-fjuwil.
7c. Vetturi li jaħdmu bil-gass naturali (sa mhux aktar tard
mill-31.12.2020)
Prova tal-propulsjoni tal-gass naturali: CNG (Gass Naturali
Kkompressat) jew LNG (Gass Naturali Likwifikat), bil-possibbiltà ta'
propulsjoni bivalenti wkoll. Madankollu, mhux bil-propulsjoni b'LPG
(Gass Likwifikat miż-Żejt - gass likwidu).
8a. Vetturi ta’ esebizzjoni
8b. Vetturi li jintużaw għal skopijiet ta’ bejgħ
8c. Lant ta’ xogħol mobbli
Il-vettura irid ikollha komponenti installati b’mod permanenti għalliskop maħsub. Jekk jogħġbok ipprovdi ritratti tal-vettura bħala
xhieda.
8d. Dar mobbli
8e. Vetturi tar-radju jew tax-xandir minn barra
8f. Vetturi ta’ eżami mediku
Hija meħtieġa l-entrata fir-reġistrazzjoni.
8g. Magna tax-xogħol awtopropulsiva jew trakter għas-semitrejler
imħaddem esklużivament f’kombinazzjoni ta’ vetturi b’magna għassemitrejler.
Eż. krejn mobbli, pompa tal-konkrit jew trakter għas-semitrejler
b’magna għas-semitrejler. Jekk jogħġbok ehmeż ukoll kopja tal-Parti I
taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni tal-vettura tat-trasportatur tal-magna
tax-xogħol.
8h. Vettura għat-tindif tal-katusi jew vettura għat-tindif tat-tankijiet
Entrata fir-reġistrazzjoni bħala magna tax-xogħol awtopropulsiva jew
bħala vettura speċjali. L-ebda trasport ta' skart.
8i. Vettura li tintuża għal skopijiet ta’ kalibrazzjoni
Vetturi li jintużaw għal skopijiet speċjali (b’liċenzja ta’ eċċezzjoni
b’mod konformi mar-regolamenti tat-traffiku Ġermaniżi StVZO)
8j. Trakter agrikolu (tal-irmonk) għal skopijiet agrikoli jew talforestrija
Entrata taħt ittra J (kategorija tal-vettura) bħala “87” jew “89” u taħt ilpunt 4 (tip tal-bodi) bħala “1000”. Jekk jogħġbok ehmeż il-prova
f’għamla ta’ ritratti. Dokumenti qodma ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi:
Entrata bil-Kodiċi 8710.
8k. Trakter agrikolu (li jġorr it-tagħmir) għal skopijiet agrikoli jew talforestrija
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Entrata taħt ittra J (kategorija tal-vettura) bħala “87” jew “89” u taħt ilpunt 4 (tip tal-bodi) bħala “2000”. Jekk jogħġbok ehmeż il-prova
f’għamla ta’ ritratti. Dokumenti qodma ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi:
Entrata bil-Kodiċi 8720.
8l. Vettura antika (b’reġistrazzjoni speċjali u liċenzja tat-triq veterana
jew antika)
Reġistrazzjoni bi pjanċa ta’ reġistrazzjoni speċjali “H” jew bi pjanċa
ta’ reġistrazzjoni ħamra li tibda biċ-ċifri “07”
8m. Vettura ta’ skola tas-sewqan
Vettura li hija dejjem użata esklużivament għal taħriġ tas-sewwieqa u
li hija mgħammra b’kontrolli doppji. Jekk jogħġbok ehmeż kopja taċċertifikat tar-reġistrazzjoni tal-vettura b’entrata li tirreferi għal
kontrolli doppji jew ċertifikat dedikat bħala prova.
8n. Vettura oħra
Jekk jogħġbok iddeskriviha separatament fil-kaxxa 30 tal-paġna 2 u
ehmeż ritratti.
9. Vettura tat-test
Entrata fir-reġistrazzjoni skont § 19(6) StVZO jew prova ta’ liċenzja ta’
eċċezzjoni skont § 70(1) StVZO.
10. Trasportatur taż-żwiemel b’kompartiment tal-għajxien kbir
Il-vettura jrid ikollha komponenti installati b’mod permanenti għalliskop maħsub. Il-kompartiment tal-għajxien irid ikun fih mill-anqas
50 % tal-ispazju utli. Jekk jogħġbok ehmeż il-prova f’għamla ta’
ritratti. Il-vettura mhijiex imħaddma f’kombinazzjoni ma’ trejler tattrasport.
* Spazju meħtieġ
L-iskop maħsub indikat irid ikun identifikabbli b’mod ċar minn barra
l-vettura b’mutur.
Naqbel (Reġistrazzjoni onlajn biss)
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