Ajutor pentru completarea formularului
Rugăm completaţi formularele întocmite în limba germană.
Vă mulţumim!
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Autovehicule care nu trebuie taxate:
înregistrare
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I. Solicitant
Vă rugăm să completaţi în întregime acest formular. Dacă nu aveţi la
dispoziţie un computer, vă rugăm să scrieţi lizibil, cu litere de tipar.
Câmpurile corespunzătoare se vor bifa. Câmpurile obligatorii sunt
marcate cu o steluţă*.
Datele clientului
Firma (cu forma juridică), respectiv numele
Număr MB
(dacă există)
Adresa
Stradă, nr.
Căsuţa poştală
CP
Localitatea
Ţara
Website
Persoana de contact
Titlu
Domn
Doamnă
Nume, prenume
Telefon
(vă rugăm să precizaţi prefixul resp. prefixul ţării)
Fax
(vă rugăm să precizaţi prefixul resp. prefixul ţării)
E-mail
II. Comandă înregistrare
Următoarele autovehicule sau combinații de autovehicule nu trebuie
înregistrate ca având obligație de plată a taxei rutiere.
Vă rugăm copiaţi pagina dacă este necesar
Autovehicul
simbol de ţară
Număr oficial de înmatriculare al vehiculului cu motor
Tip autovehicul și tip constructiv
Greutate totală admisă a autovehiculului, începând cu 7,5 t
Da/Nu
Dacă este cazul, nr. înmatriculare a unei remorci ataşate permanent
(o înregistrare separată a remorcilor nu este posibilă)
Motivul înregistrării (vezi privirea de ansamblu de la pagina 4)
Pentru alt tip de autovehicul (8n), vă rugăm, descrieți aici
Se dorește o durată de înregistrare mai mică de 2 ani?
Da, până la (ZZ.LL.AAAA)
Nu uitați copia certificatului de înmatriculare, partea I și, după caz,
alte dovezi (v. pag. 4) pentru fiecare autovehicul.
III. Declarație
Declar că
• sunt deținătorul autovehiculelor indicate și că fiecare autovehicul
îndeplinește, în perioada de înregistrare selectată, premisele pentru
scutirea de taxă, în mod permanent și nu doar temporar,
• la prezentarea unui motiv de înregistrare conform cifrei 1, 2 a și 3
până la 7, scopul indicat al autovehiculului este ușor de recunoscut
la exterior,
• la prezentarea unui motiv de înregistrare conform cifrei 8-10,
autovehiculul nu este destinat, din construcție, și nici utilizat pentru
transportul comercial de mărfuri sau în nume propriu. Prin
caracteristicile constructive (tipul de autovehicul și tipul de
construcție), autovehiculul nu este destinat transportului de mărfuri
și nici nu este utilizat pentru transportul de mărfuri în sensul
articolului 1 din Legea privind transportul de mărfuri (GüKG).
Înregistrarea exclude utilizarea autovehiculului pentru transportul
comercial de mărfuri sau transportul în nume propriu.
Am luat cunoștință de faptul că
• sunt responsabil de corectitudinea efectivă și juridică a
informațiilor (principiul declarației proprii),
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• înregistrarea are o valabilitate de maximum doi ani și sunt obligat
să informez imediat Toll Collect despre eventualele modificări (de ex.
modificarea sau deînregistrarea) sau în cazul în care nu mai sunt
îndeplinite premisele pentru scutirea de taxă pentru fiecare
autovehicul,
• Odată cu înregistrarea autovehiculelor sau combinațiilor de
autovehicule indicate de minte, nu este obligatorie o recunoaștere
legală a scutirii de taxă de Toll Collect sau de Autoritatea federală
pentru transporturile de marfă (BAG).
Sunt conştient că
• oficiile competente sunt îndreptăţite oricând să verifice
corectitudinea informaţiilor mele,
• neplata deliberată sau din neglijenţă sau neplata la timp a taxei
rutiere se somează cu o amendă de până la 20.000 € şi, dacă corpus
delicti a înşelătoriei (Art. 263 StGB) a fost îndeplinit, ameninţă
sentinţa de închisoare de până la cinci ani sau amenda, precum şi
taxele neplătite pot fi impuse ulterior.
Garantez că toate informaţiile sunt complete şi corecte.
Toll Collect va colecta, prelucra și utiliza datele transmise de mine în
cadrul acestei comenzi, doar în scopul înregistrării pentru scutirea
de obligația de plată a taxei rutiere. Pentru aceasta, Toll Collect va
transmite datele, inclusiv documentele prezentate separat, și către
Autoritatea federală pentru transporturile de marfă (BAG). Sunt de
acord ca Toll Collect să prelucreze și să utilizeze datele colectate în
cadrul acestei comenzi. Sunt de acord și ca Toll Collect să transmită
aceste date către Autoritatea federală pentru transporturile de marfă
(BAG).
Am luat cunoștință de faptul că îmi pot retrage acordul dat, cu efect
ulterior. Vă rugăm să transmiteți revocarea la adresa Toll Collect,
Customer Contact / Kontrolle, 10875 Berlin, Germania, sau, prin fax,
la numărul: +49 30 74077 7332.
Localitatea, data
Semnătura şi, dacă este cazul, ştampila firmei
Vă rugăm să trimiteți formularul, inclusiv documentele anexate, cu
semnătură autorizată și ștampila firmei, la următoarea adresă:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Germania
sau prin fax, la numărul:
+49 30 74077 7332
IV. Anexă privind motivele înregistrării (vă rugăm, nu trimiteți înapoi)
Introduceți motivul înregistrării pentru fiecare autovehicul, la pagina
2 (câmpul 29).
Nr.
Tip autovehicul
Dovezi (vă rugăm să anexați întotdeauna o copie a certificatului de
înmatriculare, partea I)
1. Autovehicul al autorităţilor de poliţie
necesară înmatricularea la autorităţile de poliţie
2a. Autovehiculul protecţiei civile şi împotriva catastroafelor
este necesară înmatricularea la Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
(Instituţia Federală Ajutor Tehnic Public Social) sau la o organizaţie
privată de stat sau adecvată corespunzătoare; aceasta poate fi
Alianţa muncitorisamariteni, Societatea Germană de salvare a vieţii,
Crucea Roşie Germană, Ajutor în caz de accident Johanniter, Serviciul
de ajutor Malteser inclusiv organizaţiile străine afiliate
2b. Autovehicul pentru transportul ajutoarelor umanitare
Autovehicul folosit de o organizație nonprofit sau caritabilă pentru
transportul ajutoarelor umanitare pentru ameliorarea unei situații
de urgență. Vă rugăm să anexați dovezi corespunzătoare, de ex.
scutirea de impozitul pe profit (organizație nonprofit/caritabilă),
lista de încărcătură, scutirea de impozit conform articolului 3,
punctul 5a din Legea privind impozitarea autovehiculelor (KraftStG).
3. Autovehiculul pompierilor
necesară înmatriculare la un voluntar profesional sau pompieri
voluntari
4. Autovehiculul unui alt serviciu de urgenţă
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autovehiculul trebuie înmatriculat la un serviciu de urgenţă şi
trebuie utilizat în general numai pentru aplicaţiile serviciului de
urgenţă; trebuie asigurată exploatarea unui serviciu de urgenţă
organizat independent în pregătirea de serviciu, resp. trebuie să aibă
loc prin contracte o integrare în organizaţia serviciului de urgenţă a
oficiilor supraordonate; activitatea serviciului de urgenţă trebuie să
fie necesar urgent comparabil ca la pompieri
5. Autovehiculul Federal
necesară înmatricularea federală
6. Autovehicul pentru servicii de întreținere și de exploatare a
drumurilor
Autovehicul utilizat exclusiv și permanent pentru servicii de
întreținere și de exploatare a drumurilor, inclusiv pentru curățarea
drumurilor și servicii de deszăpezire. Este necesară înmatricularea la
o autoritate locală publică sau o companie privată; utilizare
permanentă exclusiv în aceste scopuri, în numele autorității publice.
Vă rugăm să anexați o copie a scutirii de impozit conform articolului
3 punctul 3, respectiv conform articolului 3 punctul 4 din Legea
privind impozitarea autovehiculelor (KraftStG).
7. Autovehicul pentru spectacole și reprezentații de circ
Autovehicul utilizat exclusiv pentru spectacole și reprezentații de circ
(de ex. rulotă, autovehicule folosite ca mașini de vânzare de bilete,
de tragere la țintă, mașini de tombole sau cu aparatură). Vă rugăm să
anexați o copie a scutirii de impozit conform articolului 3 punctul 8
din Legea privind impozitarea autovehiculelor (KraftStG) și o copie a
permisului de comerț itinerant.
7a. Vehicul agricol sau silvicol, cu o viteză maximă proiectată de
maximum 40 km/h.
Înregistrarea în talonul auto la litera „T“. Activitate ca agricultor sau
silvicultor respectiv întreprindere de utilaje subcontractantă cu
activități agricole sau silvicole. Asigurarea că are loc transportul
obișnuit al produselor și materialelor necesare pentru firme agricole
sau silvicole.
7b. Autovehicule acționate electric
Autovehicule acționate electric conform § 2 Nr. 1 din Legea privind
mobilitatea electrică (EmoG); acestea sunt autovehicule electrice
care funcționează exclusiv cu baterie, autovehicule hibrid care se
încarcă din exterior sau autovehicule cu pile de combustie.
7c. Autovehicule cu funcționare pe gaz metan (cel mult până la
31.12.2020)
Dovadă privind acționarea pe gaz metan: CNG (Compressed Natural
Gas) sau LNG (Liquefied Natural Gas), inclusiv cu acționare bivalentă.
Cu excepția acționării cu LPG (Liquefied Petroleum Gas - gaz
lichefiat).
8a. Autovehicul de expoziţie
8b. Autovehicul de vânzare
8c. Autovehicul atelier
Sunt necesare echipamente ataşate în autovehicul pentru scopuri
corespunzătoare. Vă rugăm să anexaţi dovezi sub formă de fotografii.
8d. Rulotă
8e. Vehicul de radio şi transmitere
8f. Vehicul medical de consultaţie
Necesitatea înregistrării în certificatul de înmatriculare.
8g. Utilaj autopropulsat sau tractor rutier, utilizat exclusiv în
combinații de vehicule cu semiremorcă.
De ex. macara mobilă, betonieră sau tractor rutier cu o semiremorcă.
Vă rugăm să anexați și o copie a certificatului de înmatriculare,
partea I a semiremorcii.
8h. Spălător de canale sau spălător de rezervoare
Înregistrarea în certificatul de înmatriculare ca utilaj autopropulsat
sau ca autovehicul special. Nu pentru transportul deșeurilor.
8i. Autovehicul de calibrare
Autovehicul special (cu derogare conform StVZO)
8j. Vehicul tractor cu aprobare pentru uz agricol sau forestier tractor agricol
Înregistrare la litera J (clasa autovehiculului) cu „87“ sau „89“ și la
cifra 4 (tipul caroseriei) cu cifra „1000”. Vă rugăm să anexați dovezi
sub formă de fotografii. Taloane auto vechi: Înregistrare cu codul nr.
8710.
8k. Vehicul tractor cu aprobare pentru uz agricol sau forestier transportoare de unelte
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Înregistrare la litera J (clasa autovehiculului) cu „87“ sau „89“ și la
cifra 4 (tipul caroseriei) cu cifra „2000”. Vă rugăm să anexați dovezi
sub formă de fotografii. Taloane auto vechi: Înregistrare cu codul nr.
8720.
8l. autovehicul istoric (cu nr. înmatriculare special, permis de
funcţionare acordat ca vehicul clasic vechi)
Înregistrare în certificatul de înmatriculare cu marcaj special „H“ sau
cu un marcaj roșu începând cu „07“
8m. Autovehicul de școală de șoferi
Autovehicul utilizat permanent exclusiv în scopuri de calificare,
echipat cu un echipament dublu de comandă. Vă rugăm să anexați o
copie a certificatului de înmatriculare, cu înregistrarea unui
echipament dublu de comandă sau un aviz.
8n. Alt tip de autovehicul
Vă rugăm să descrieți separat la pagina 2, în câmpul 30 și să anexați
fotografii.
9. Autovehicul de încercări
Înregistrare în certificatul de înmatriculare conform articolului 19
alineatul (6) din StVZO sau dovada unei derogări conform articolului
70 alineatul (1) din StVZO.
10. Autovehicul pentru transportul cailor, cu remorcă specială
Sunt necesare structuri fixe permanente în autovehicul pentru
scopurile respective. Remorca specială trebuie să reprezinte cel
puțin 50 % din suprafața utilă. Vă rugăm să anexați dovezi sub formă
de fotografii. Autovehiculul nu este utilizat în combinație cu o
remorcă de transport.
* Câmp obligatoriu
Scopul indicat al autovehiculului trebuie să fie ușor de recunoscut la
exterior.
Sunt de acord. (Numai la înregistrarea online)
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