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Prosimy wypełnić koniecznie niemiecki formularz! Dziękujemy!
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Na zlecenie

1
Pojazdy nie podlegające opłatom

drogowym Rejestracja

2
I. Wnioskodawca

3
Prosimy o kompletne wypełnienie tego formularza. W razie braku

dostępu do komputera, tabletu lub smartfona proszę pisać wyraźnie,

drukowanymi literami. Pola obowiązkowe są oznaczone *.

4
Dane klienta

5
Firma (z formą prawną) lub imię i nazwisko

6
Numer MB

(jeśli jest dostępny)

7
Adres

8
Ulica, nr

9
Skrytka pocztowa

10
Kod pocztowy

11
Miejscowość

12
Kraj

13
Strona internetowa

14
Osoba kontaktowa

15
Nazwisko

16
Imię

17
Telefon

Numer kierunkowy kraju

Numer kierunkowy i numer telefonu

18
e-mail

19
II. Zlecenie rejestracji

20
Następujące pojazdy lub zespoły pojazdów powinny zostać

zarejestrowane jako niepodlegające opłatom drogowym.

W razie potrzeby skopiować stronę

21
Pojazd lub zestaw pojazdów

22
Kraj rejestracji pojazdu

(Kod kraju)

23
Numer rejestracyjny pojazdu silnikowego

24
Rodzaj pojazdu i konstrukcji

(patrz pole (5) dowodu rejestracyjnego wg KBA)

25
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu silnikowego w kg

(patrz pole F.2 dowodu rejestracyjnego wg KBA)

26
Ewent. numer rejestracyjny stale przyłączonej przyczepy (osobna

rejestracja przyczep jest niemożliwa)

27
Rodzaj pojazdu i zabudowy przyczepy

(patrz pole (5) dowodu rejestracyjnego wg KBA)

28
Powód rejestracji (patrz zestawienie na stronie 4)

29
Tutaj należy opisać inny pojazd (8n)

30
Żądany okres rejestracji krótszy niż 2 lata?

31
Tak, do (DD.MM.RRRR)

32
Należy dołączyć kopię części I dowodu rejestracyjnego i ewentualnie

innych dokumentów (patrz str. 4) dla każdego pojazdu.

33
III. Oświadczenie

34
Niniejszym oświadczam, że

• jestem właścicielem wymienionych pojazdów i każdy z nich cały

czas, a nie tylko tymczasowo, podlega kryteriom zwolnienia w

wybranym okresie rejestracji,

• przy przedłożeniu powodu rejestracji zgodnego z punktami 1, 2 a i 3

do 7 podany cel przeznaczenia pojazdu był jednoznacznie widoczny,

• przy przedłożeniu powodu rejestracji zgodnego z punktami 8-10

podano, że pojazd nie jest przeznaczony konstrukcyjnie ani

wykorzystywany do transport towarów w ramach prowadzonej

działalności ani transportu zakładowego. Pojazd ze względu na swoje

cechy konstrukcyjne (rodzaj pojazdu i konstrukcji) nie jest

przeznaczony ani wykorzystywany do transportu towarów w

rozumieniu §1 ustawy o transporcie drogowym towarów (GüKG).

Wykorzystywanie pojazdu do transportu towarów w ramach

prowadzonej działalności lub transportu zakładowego wyklucza

rejestrację.

35
Przyjmuję do wiadomości, że

• ponoszę wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość danych pod

względem faktycznym i prawnym (zasada samodeklaracji),

• rejestracja obowiązuje przez maksymalnie dwa lata i zobowiązuję

się do niezwłocznego poinformowania firmy Toll Collect o

ewentualnych zmianach (np. zmianie rejestracji lub wyrejestrowaniu)

lub uchyleniu kryteriów zwolnienia w odniesieniu do każdego

pojazdu,

• rejestracja wymienionych przeze mnie pojazdów lub zespołów

pojazdów nie oznacza zatem, że Toll Collect lub Federalny Urząd

Logistyki i Mobilności (BALM) uznały te pojazdy za prawnie zwolnione

z opłat drogowych

• w celu rejestracji zwolnienia z obowiązku uiszczania opłat

drogowych Toll Collect przekaże te dane wraz z przedłożonymi

osobno dokumentami również do Federalnego Urzędu Logistyki i

Mobilności (BALM).

36
Przyjmuję do wiadomości, że

• właściwe organy mają w każdej chwili prawo sprawdzić zgodność

podanych przeze mnie informacji,

• umyślne lub nieumyślne nieuiszczanie lub niepunktualne uiszczanie

opłat drogowych podlega karze grzywny do 20 000 euro, za które w

przypadku wykazania zespołu znamion oszustwa (§ 263 StGB) grozi

kara pozbawienia wolności do lat pięciu lub kara grzywny,

równocześnie nieuiszczone opłaty drogowe podlegają egzekucji.

37
Zapewniam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są

kompletne i zgodne z prawdą.

38
Miejscowość, data

39
Podpis i ewent. stempel firmowy

40
Prosimy o przesłanie formularza z prawnie wiążącym podpisem i

stemplem firmowym i wszystkich dokumentów na adres e-mail:

Mautbefreiung@toll-collect.de

Prosimy o nieprzekraczanie rozmiaru załączników wynoszącego 5 MB.

41
Alternatywnie można przesłać dokumenty także pocztą na adres:

Toll Collect GmbH

Kundenmanagement und Abrechnung

Postfach 11 03 29

10833 Berlin

Deutschland

42
IV. Załącznik „Powody rejestracji” (nie należy go odsyłać)

43
Prosimy o wpisanie powodu rejestracji każdego pojazdu na stronie 2

(pole 29).

44
Nr

45
Rodzaj pojazdu

46
Dokumenty (należy zawsze dołączyć kopię części I dowodu

rejestracyjnego)

47
1. Pojazd policji

48
Dowód rejestracyjny część I;

Pojazd musi być zarejestrowany na policję

49
2a. Pojazd obrony cywilnej i ochrony przed klęskami żywiołowymi

50
pojazd musi być zarejestrowany na Niemieckie Ratownictwo

Techniczne (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk) lub odpowiednią

organizację państwową lub prywatną, czyli Robotniczą Federację

Samarytan (Arbeiter-Samariter-Bund), Niemieckie Towarzystwo

Ratownictwa (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft), Niemiecki

Czerwony Krzyż (Deutsches Rotes Kreuz), Stowarzyszenie Joannici

Dzieło Pomocy (Johanniter-Unfall-Hilfe), Maltańską Służbę Medyczną

(Malteser-Hilfsdienst) łącznie z odpowiednimi organizacjami za

granicą

51
2b. Pojazd do transportu w ramach akcji humanitarnych

52
Pojazd, który jest używany przez organizację użyteczności publicznej

lub organizację dobroczynną do transportu dóbr humanitarnych w

sytuacjach kryzysowych. Należy dołączyć odpowiednie dokumenty

np. zwolnienie z podatku od osób prawnych (użyteczność

publiczna/dobroczynność), listę ładunków, zwolnienie z podatku

zgodnie z § 3 nr 5a ustawy o podatku od pojazdów mechanicznych

(KraftStG).

53
3. Pojazd straży pożarnej

54
Dowód rejestracyjny część I;

Pojazd musi być zarejestrowany na zawodową, ochotniczą lub

zakładową straż pożarną

55
4. Pojazd innego pogotowia
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56
pojazd musi być zarejestrowany na pogotowie i używany generalnie

tylko do udzielania pomocy w nagłych wypadkach; instytucja musi

zapewniać funkcjonowanie samodzielnie zorganizowanego

pogotowia gotowego do działania na wezwanie wzgl. podlegać

nadrzędnym jednostkom organizacyjnym na podstawie zawartych

umów; pogotowie musi działać niezwłocznie jak straż pożarna

57
5. Pojazd federalny

58
Dowód rejestracyjny część I;

Pojazd musi być zarejestrowany na organ federalny

59
6. Pojazd używany do remontu i eksploatacji dróg

60
Pojazd używany wyłącznie do remontu i eksploatacji dróg, w tym

również do czyszczenia i zimowego utrzymania dróg. Wymagane jest

zezwolenie dla publiczno-prawnej jednostki terytorialnej lub

przedsiębiorstwa prywatnego; użytkowanie na zlecenie instytucji

publicznej wyłącznie do tego celu. Należy dołączyć kopię zwolnienia z

podatku zgodnie z § 3 nr 3 lub § 3 nr 4 ustawy o podatku od pojazdów

mechanicznych (KraftStG).

61
7. Pojazd używany do przewozu wesołych miasteczek i cyrków

62
Pojazd używany wyłącznie do przewozu wesołych miasteczek i cyrków

(np. samochód kempingowy, pojazd z przyczepą handlową, strzelnicą,

loterią lub techniczną). Należy dołączyć kopię zwolnienia z podatku

zgodnie z § 3 nr 8 ustawy o podatku od pojazdów mechanicznych

(KraftStG) oraz kopię karty uprawniającej do prowadzenia mobilnej

działalności gospodarczej.

63
7a. Pojazd stosowany w rolnictwie lub leśnictwie, którego prędkość

maksymalna jest konstrukcyjnie ograniczona do 40 km/h

64
Wpis pod literą "T" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Działalność o

charakterze rolniczym lub leśnym wzgl. gospodarstwo świadczące

usługi w branży rolniczej lub leśnej. Zapewnienie, że ma miejsce

wyłącznie zwykły transport produktów i dóbr konsumpcyjnych w

gospodarstwach rolnych i leśnych.

65
7b. Pojazdy elektryczne

66
Pojazdy elektryczne w myśl § 2 pkt 1 ustawy o elektromobilności

(EmoG) to pojazdy elektryczne zasilane z wyłącznie akumulatora,

pojazdy hybrydowo-elektryczne ładowane z zewnętrznego źródła

zasilania lub pojazdy zasilane z ogniw paliwowych.

67
7c. Pojazdy napędzanie głównie gazem ziemnym (najpóźniej do

31.12.2023)

68
Dowód rejestracyjny część I z wpisem CNG, LNG lub LNG/Diesel w poz.

P.3.;

COC (Certificate of Conformity = EG deklaracja zgodności) producenta

pojazdu jako dowód dostarczenia z fabryki i klasy emisji spalin Euro

VI

69
8a. pojazd wystawowy

70
Dowód rejestracyjny część I;

zdjęcia trwałej zabudowy, ewentualnie oświadczenie o braku

regularnego zastosowania przyczep transportowych

71
8b. pojazd handlowy

72
Dowód rejestracyjny część I;

zdjęcia trwałej zabudowy;

oświadczenie o braku regularnego zastosowania przyczep

transportowych;

ewentualnie oświadczenie o sprzedaży własnych produktów

bezpośrednio użytkownikowi końcowemu (produkt nie jest towarem

handlowym)

73
8c. pojazd warsztatowy

74
Dowód rejestracyjny część I;

zdjęcia trwałej zabudowy;

ewentualnie oświadczenie o braku regularnego zastosowania

przyczep transportowych;

stosunek wielkości przestrzeni ładunkowej/przestrzeni warsztatowej;

nie stosować do transportu materiałów i maszyn oprócz trwałej

zabudowy i zamontowanych na stałe elementów wyposażenia

(narzędzia)

75
8d. Samochód kempingowy (transporter koni z dużym przedziałem

mieszkalnym patrz pkt 10)

76
Wymagany jest wpis w dowodzie rejestracyjnym. W przypadku

wykorzystywania łączonego z innym przeznaczeniem (np. większy

obszar ładunkowy), obszar mieszkalny (bez kabiny kierowcy i

bocznych platform) musi obejmować przynajmniej 50% powierzchni

użytkowej. Przedstawienie proporcji przestrzeni

ładunkowej/przestrzeni mieszkalnej na podstawie szkicu

konstrukcyjnego. Deklaracja o wyłącznie prywatnym/hobbystycznym

wykorzystaniu.

77
Określony cel przeznaczenia pojazdu musi być jednoznacznie

widoczny.

78
8e. samochód transmisyjny

79
Dowód rejestracyjny część I;

zdjęcia wnętrza

80
8f. medyczny pojazd badawczy

81
8g. Samojezdna maszyna robocza lub ciągnik siodłowy używane

wyłącznie w połączeniu z naczepą siodłową.

82
Na przykład żuraw samojezdny, zamiatarka, samochód z pompą do

betonu lub ciągnik siodłowy z naczepą siodłową. Należy dołączyć

również kopię część I dowodu rejestracyjnego naczepy. Nie może

służyć do transportu materiałów dowolnego rodzaju, z wyjątkiem

wyposażenia samojezdnej maszyny roboczej (balast żurawia, węże,

świeża woda itp.).

83
8h. Pojazd do czyszczenia kanałów lub cystern

84
Wpis do dowodu jako samojezdna maszyna robocza lub pojazd

specjalny. Nie może służyć do transportu materiałów dowolnego

rodzaju, takich jak muliste odpady lub pozostałości po czyszczeniu, z

wyjątkiem wyposażenia pojazdu do czyszczenia kanałów lub cystern

(np. węże, świeża woda itp.).

85
8i. Pojazd do sprawdzania wag

86
Pojazd specjalny (ewentualnie ze specjalnym zezwoleniem zgodnie z

ustawą o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego

(StVZO)). Pojazd musi służyć w przeważającej mierze do

przeprowadzania lub analizy pomiarów, a nie jedynie do transportu

obciążników wzorcowych.

87
8j. Ciągnik rolniczy lub leśny

88
Wpis „87” lub „89” pod literą J (kategoria pojazdu) oraz liczba „1000”

w pkt. 4 (rodzaj konstrukcji). Prosimy o dołączenie dokumentów w

formie zdjęć. Stare dowody rejestracyjne: Wpis z kodem nr 8710.

89
8k. Nośnik narzędzi rolniczych lub leśnych

90
Wpis „87” lub „89” pod literą J (kategoria pojazdu) oraz liczba „2000”

w pkt. 4 (rodzaj konstrukcji). Prosimy o dołączenie dokumentów w

formie zdjęć. Stare dowody rejestracyjne: Wpis z kodem nr 8720.

91
8l. pojazd zabytkowy (ze specjalnymi tablicami i udzieloną

homologacją jako pojazd zabytkowy)

92
Dowód rejestracyjny część I (wpis ze znakiem specjalnym „H” lub z

czerwonym oznaczeniem rozpoczynającym się od „07”);

oświadczenie o wykorzystaniu wyłącznie do celów

prywatnych/hobbystycznych

93
8m. Pojazd do nauki jazdy

94
Dowód rejestracyjny część I;

dowód na istnienie podwójnego układu sterowania (ABE i zdjęcia nie

są wystarczające)

95
8n. Inny pojazd

96
Dowód rejestracyjny część I;

prosimy o umieszczenie osobnego opisu na stronie 2 w polu 30 i

dołączenie zdjęć

97
9. Pojazd do celów testowych

98
Wpis do dowodu zgodnie z § 19 ust. 6 ustawy o dopuszczeniu osób i

pojazdów do ruchu drogowego (StVZO) lub dowód uzyskania

zezwolenia specjalnego zgodnie z § 70 ust. 1 StVZO.

99
* Pole obowiązkowe

100
10. Transporter koni z dużym przedziałem mieszkalnym

101
Dowód rejestracyjny część I;

zdjęcia wnętrza i widoku z każdej strony (bez reklam na pojeździe);

oświadczenie o wykorzystaniu wyłącznie do celów

prywatnych/hobbystycznych;

przedstawienie proporcji przestrzeni ładunkowej/przestrzeni

mieszkalnej zgodnie ze szkicem konstrukcyjnym. Przedział

mieszkalny (bez kabiny kierowcy i bez bocznych platform) musi

obejmować przynajmniej 50 procent powierzchni użytkowej.

Pojazd nie może być wykorzystywany w połączeniu z przyczepą

transportową

109
Wyrażam zgodę (dotyczy tylko rejestracji online)
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