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Anvisningar hur blanketten ska fyllas i

Vänligen fyll i den tyska blanketten.

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 18, V 10.0, Datum 01/2023

På uppdrag av

1
Ej vägavgiftspliktiga fordon:

Registrering

2
I. Sökande

3
Fyll i det här formuläret fullständigt. Om du inte har tillgång till en

dator, surfplatta eller smartphone: Var vänlig texta med tydliga

bokstäver. Obligatoriska fält är märkta med *.

4
Kunduppgifter

5
Företag (med rättslig form) eller namn

6
MB-nummer

(om sådant finns)

7
Adress

8
Gatuadress

9
Postfack

10
Postnummer

11
Ort

12
Land

13
Webbplats

14
Kontaktperson

15
Efternamn

16
Förnamn

17
Telefon

Landskod

Riktnummer och telefonnummer

18
E-post

19
II. Registreringsuppdrag

20
Följande fordon eller fordonskombinationer ska registreras som ej

avgiftspliktiga.

Var vänlig kopiera om så behövs

21
Fordon resp. fordonskombination

22
Nationalitetsskylt

23
Fordonets registreringsnummer

24
Fordons- och konstruktionstyp

(se fält (5) i besiktningsbeviset del I enligt KBA)

25
Tillåten totalvikt för fordonet i kg

(se fält F.2 i besiktningsbeviset del I enligt KBA)

26
Evtl registreringsnumret till ett ständigt anslutet släp (en separat

registrering av släp är ej möjlig)

27
Släpvagnens fordons- och påbyggnadstyp

(se fält (5) i besiktningsbeviset del I enligt KBA)

28
Skäl till registrering (se översikten på sidan 4)

29
Övrigt fordon (8n) ska beskrivas här

30
Önskas en registreringstid på mindre än 2 år?

31
Ja, fram till den (DD.MM.ÅÅÅÅ)

32
Kom ihåg att lämna en kopia av besiktningsbeviset del I och ev.

övriga intyg (se sidan 4) för varje fordon.

33
III. Försäkran

34
Jag försäkrar härmed

• att jag är ägare till dessa fordon och att varje fordon under den

valda registreringstiden ständigt och inte endast tidvis uppfyller

förutsättningarna för vägavgiftsbefrielse,

• att motorfordonets avsedda syfte är ytterst entydigt vid

inlämnande av ett registreringsskäl enligt siffrorna 1, 2 a och 3 till 7,

• att fordonet vid inlämnande av ett registreringsskäl enligt siffrorna

8–10 inte är byggt eller används för industriell godstrafik eller

transport med egna fordon. Fordonet är med anledning av sina

konstruktionsegenskaper (fordons- och konstruktionstyp) varken

avsett för eller används för godstrafik i enlighet med §1 i den tyska

lagen om godstrafik (GüKG). Registreringen utesluter användning av

fordonet inom industriell transporttrafik eller transport med egna

fordon.

35
Jag är medveten om att

• jag själv ansvarar för att uppgifterna är sanningsenliga och rättsligt

riktiga (principen om ansvarsförsäkran),

• registreringen gäller i maximalt två år och att jag är skyldig att

omedelbart informera Toll Collect om eventuella ändringar (t.ex.

omregistrering eller avregistrering) eller om förutsättningarna för

avgiftsbefrielse för ett fordon upphör,

• en registrering av de av mig angivna fordonen eller

fordonskombinationerna inte medför någon rättsligt godkänd

avgiftsbefrielse genom Toll Collect eller det Tyska federala

myndigheten för logistik och mobilitet (BALM).

• Toll Collect kommer att överföra informationen samt den separat

bifogade dokumentationen till det Tyska federala myndigheten för

logistik och mobilitet (BALM) för registrering om befrielse från

avgiftsplikten.

36
Jag är medveten om att

• vederbörande ställen är berättigade att när som helst kontrollera

om mina uppgifter är sanningsenliga,

• jag om jag uppsåtligen eller av oaktsamhet inte betalar vägavgiften

eller inte gör det i rätt tid, kan dömas till penningsböter på upp till

20.000 € och i fall där bedrägeri (enligt tyska strafflagen StGB)

fastställts, till fängelse upp till fem år eller böter samt att ej erlagda

vägavgifter måste erläggas i efterhand

37
Jag försäkrar att alla uppgifter är fullständiga och korrekta.

38
Ort, datum

39
Underskrift och ev firmastämpel

40
Skicka in formuläret med giltig underskrift och företagets stämpel

samt alla dokument per e-post till: Mautbefreiung@toll-collect.de

Observera att bilagorna inte får vara större än 5 MB.

41
Dokumenten kan även skickas in per post till:

Toll Collect GmbH

Kundenmanagement und Abrechnung

Postfach 11 03 29

10833 Berlin

Tyskland

42
IV. Bevis (bifoga alltid en kopia på besiktningsbeviset del I)

43
Ange registreringsskälet för varje fordon på sidan 2 (fält 29).

44
Nr

45
Fordonsslag

46
Bevis (bifoga alltid en kopia på besiktningsbeviset del I)

47
1. Fordon tillhörande polisväsendet

48
Registreringsbevis del I;

fordonet måste vara registrerat på en polismyndighet

49
2a. Fordon tillhörande civilförsvar och katastrofskydd

50
registrering vid Bundesanstalt Technisches Hilfswerk eller vid en

motsvarande statlig eller privat hjälporganisation erfordras; dessa

är Livräddnings sällskapet, Röda Korset, Johanniter-Unfall-Hilfe,

Malteser-Hilfsdienst, Arbeiter-Samariter-Bund inklusive utländska

systerorganisationer

51
2b. Fordon för transport av humanitär hjälp

52
Fordon som tillhör en allmännyttig eller ideell organisation för

transport av humanitär hjälp avsedd att lindra nöd. Bifoga relevanta

bevis för frikallelse från bolagsskatt (allmännyttighet/givmildhet),

lastbesked, skattebefrielse enligt § 3 nr 5a i den tyska lagen

avseende fordonsskatt (KraftStG).

53
3. Fordon tillhörande brandväsendet

54
Besiktningsbevis del I;

fordonet måste vara registrerat på en myndighet på

förbundslandsnivå

55
4. Fordon tillhörande annan räddningstjänst

56
fordonet måste vara registrerad för nödhjälp och generellt endast

kunna användas för insatser för nödhjälp; den måste garantera en

oberoende organiserad nödhjälp med jourverksamhet eller via avtal

vara ansluten till nödhjälpsorganisationer från överordnad

myndighet; utförandet av nödhjälpsarbetet måste vara jämförbart

brådskande med brandkårens

57
5. Fordon tillhörande försvarsmakten

58
Besiktningsbevis del I;

fordonet måste vara registrerat på en myndighet på

förbundslandsnivå

59
6. Fordon för väghållning
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60
Fordon som uteslutande och permanent används för väghållning

som vägrenhållning, sandning och snöröjning. Godkännande på en

offentlig-rättslig institution eller på ett privat företag krävs;

användning på uppdrag av den offentliga sektorn och alltid endast i

dessa syften. Bifoga en kopia av skattebefrielsen enligt § 3 nr 3 resp.

enligt § 3 nr 4 i den tyska lagen avseende fordonsskatt (KraftStG).

61
7. Fordon för nöjesfält och cirkusnäring

62
Fordon, som uteslutande används inom tivoli och cirkusnäringen

(t.ex. husvagnar, dragvagnar för försäljnings-, skjut-, lott- eller

materialvagnar). Bifoga en kopia av skattebefrielsen enligt § 3 nr 8 i

den tyska lagen avseende fordonsskatt (KraftStG) och en kopia på

ditt tillstånd att driva en egen affärsverksamhet.

63
7a. Lant- eller skogsbruksfordon med en konstruktionsmässig

maxhastighet på högst 40 km/h

64
Registrering under bokstav ”T” i registreringsbeviset. Verksamhet

som lant- eller skogsbrukare resp. lant- eller

skogsbruksentreprenadföretag. Försäkran om att endast utföra den

transport av produkter och konsumtionsvaror som är vanliga inom

lant- och skogsbruk.

65
7b. Eldrivna fordon

66
Eldrivna fordon i enlighet med § 2 nr 1 i den tyska lagen om

elmobilitet (Elektromobilitätsgesetz, EmoG) är fordon som drivs helt

av batterier, hybridelfordon som kan laddas på utsidan eller fordon

som drivs av bränsleceller.

67
7c. Fordon som huvudsakligen drivs med naturgas (senast t.o.m.

2023-12-31)

68
Registreringsbevis del I med uppgift CNG, LNG eller LNG/diesel under

P.3.;

COC (Certificate of Conformity = EG-intyg om överensstämmelse)

utfärdat av fordonstillverkaren som intygar att fordonet har

levererats från deras fabrik samt att den uppfyller avgasklass Euro VI

69
8a. Utställningsfordon

70
Registreringsbevis del I;

foton som visar den fasta inredningen, ev. försäkran om att släpvagn

ej används

71
8b. Försäljningsfordon

72
Registreringsbevis del I;

foton som visar den fasta inredningen;

sförsäkran om att släpvagn ej används;

ev. försäkran om saluföring av egna jordbruksprodukter härrörande

från den primära sektorn (ej vidareförädlade produkter, ej

handelsvaror)

73
8c. Verkstadsfordon

74
Registreringsbevis del I;

foton som visar den fasta inredningen;

ev. försäkran om att släpvagn ej används;

belägg som styrker storleksförhållandet mellan last- och

verkstadsutrymmet;

ingen material- eller maskintransport utöver permanent fast

inredning och utrustning (verktyg)

75
8d. Husbil (hästtransport med stor bostadsdel, se nr 10)

76
Registrering för godkännande krävs. Om användningen är en

kombination av olika syften (t.ex. stor lastyta) måste bostadsdelen

(utan förarhytt och siddelar) vara minst 50 % av effektiv yta.

Beskrivning av storleksförhållandet mellan lastyta och bostadsdel

med karossritningar. Försäkran om att fordonet endast används

privat/för hobby.

77
Det uppgivna registreringsskälet måste vara tydligt angivet på

motorfordonet.

78
8e. OB-buss/-husvagn

79
Registreringsbevis del I;

foton som visar den invändiga utrustningen

80
8f. Fordon för mediciniska undersökningar

81
8g. Mobila arbetsmaskiner eller släpvagnar som endast används i en

fordonskombination med en tillkopplad släparbetsmaskin.

82
T.ex. kranfordon, sopmaskin, betongpump eller släpvagn med en

tillkopplad släparbetsmaskin. Bifoga en kopia av

registreringsbevisets del I för arbetsmaskinen. Inga material av olika

typer får transporteras med undantag av tillbehör för självgående

arbetsmaskiner (t.ex. kranmotvikt, slangar, dricksvatten etc.).

83
8h. Kanalrensare eller tankrensare

84
Registrering i godkännande som självkörande arbetsmaskin eller

som specialfordon. Inga material av olika typer får transporteras som

slamavfall eller rengöringsrester, med undantag av tillbehör för

slamsugaren (t.ex. slangar, dricksvatten etc.).

85
8i. Kalibreringsfordon

86
Specialfordon (ev. med särskilt tillstånd enligt den tyska

vägtrafikförordningen StVZO). Fordonet måste till största delen

användas för att utföra eller analysera mätningar och inte för att

transportera kalibreringsvikter.

87
8j. LOF dragmaskin traktor

88
Registrering under bokstaven J (fordonsklass) med ”87” eller ”89” och

under siffra 4 (slag av påbyggnad) med siffra ”1000”. Bifoga intyg i

form av foton. Gammal fordonsskena: Registrering med nyckelnr

8710.

89
8k. LOF dragmaskin materialvagn

90
Registrering under bokstaven J (fordonsklass) med ”87” eller ”89” och

under siffra 4 (slag av påbyggnad) med siffra ”2000”. Bifoga intyg i

form av foton. Gammal fordonsskena: Registrering med nyckelnr

8720.

91
8l. Historiskt fordon (med speciellt registreringsnummer,

klassificering som oldtimer beviljat)

92
Registreringsbevis del I (registreringsnummer med specialkod ”H”

eller röda registreringsnummer som börjar med ”07”);

försäkran om att fordonet endast används för privat/hobbyrelaterat

bruk

93
8m. Bilskolefordon

94
Registreringsbevis del I;

belägg som styrker att fordonet är utrustat med dubbelkommando

(typgodkännande och foton räcker ej)

95
8n. Övrigt fordon

96
Registreringsbevis del I;

var god lämna en separat beskrivning i fält 30 på sidan 2 och bifoga

foton

97
9. Provfordon

98
Registrering i godkännande enligt § 19 stycke 6 i den tyska

vägtrafikförordningen (StVZO) eller intyg om särskilt tillstånd enligt §

70 stycke 1 i den tyska vägtrafikförordningen (StVZO).

99
* Obligatoriska fält

100
10. Hästtransport med stort boutrymme

101
Registreringsbevis del I;

foton som visar den invändiga utrustningen samt hur fordonet ser ut

från alla håll (ingen reklam på fordonet);

försäkran om att fordonet endast används för privat/hobbyrelaterat

bruk;

ritning som visar storleksförhållandet mellan last- och boendedelen.

Boendedelen (utan förarhytt och utan utskjutbara sidopartier) måste

utgöra minst 50 procent av den effektiva ytan.

Fordonet får inte användas i kombination med en släpvagn.

109
Jag är införstådd. (Endast vid online-registrering)
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