
SLO

Pomoč za izpolnitev

Prosimo, da obvezno izpolnite nemško različico obrazca. Hvala!

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

Po pooblastilu

1
Vozila, za katera cestnina ni obvezna:

Registracija

2
I. Prosilec

3
Ta obrazec izpolnite v celoti. Če nimate namiznega računalnika,

tabličnega računalnika ali pametnega telefona, pišite z dobro

berljivimi tiskanimi črkami. Obvezna polja so označena z zvezdico *.

4
Podatki o stranki

5
Podjetje (s pravno obliko) oz. ime

6
Številka MB

(v kolikor je na razpolago)

7
Naslov

8
Ulica, št.:

9
Poštni predal

10
Poštna številka

11
Kraj

12
Država

13
Spletna stran

14
Kontaktna oseba

15
Priimek

16
Ime

17
Telefon

Klicna številka države

Klicna koda in telefonska številka

18
E-naslov

19
II. Vloga za registracijo

20
Naslednja vozila ali skupine vozil naj se registrira vozila, za katera

cestnina ni obvezna.

Po potrebi stran prosim kopirajte

21
Vozilo oz. skupine vozil

22
Mednarodna oznaka države

23
Registrska številka motornega vozila

24
Vrsta vozila in karoserije

(glej polje (5) prometnega dovoljenja Del I po navedbah KBA)

25
Največja dovoljena skupna masa motornega vozila v kg

(glej polje F.2 prometnega dovoljenja Del I po navedbah KBA)

26
Po potrebi registrska številka stalno priključene prikolice (prikolic ni

mogoče registrirati ločeno)

27
Tip vozila in karoserije prikolice

(glej polje (5) prometnega dovoljenja Del I po navedbah KBA)

28
Razlog za registracijo (glejte pregled na strani 4)

29
Posebno vozilo (8n) opišite tukaj

30
Ali želite registrirati za manj kot 2 leti?

31
Da, do (DD.MM.LLLL)

32
Prosimo, poskrbite za kopijo I. dela prometnega dovoljenja in po

potrebi še za druga dokazila (gl. str. 4) za vsako vozilo.

33
III. Pojasnilo

34
Zagotavljam, da

• sem lastnik navedenih motornih vozil in da razlogi za oprostitev za

vsa vozila ne veljajo samo začasno, temveč za celotno izbrano

obdobje registracije,

• v kolikor je na voljo razlog za registracijo v skladu s številkami 1, 2 a

in 3 do 7, je navedeni namen uporabe motornega vozila nedvoumno

razviden od zunaj,

• v kolikor je na voljo razlog za registracijo v skladu s številkami 8–10,

vozilo ni niti strukturno namenjeno za komercialni cestni prevoz

blaga niti za prevoz za lastne potrebe, in se ne uporablja v ta namen.

Vozilo ni namenjeno za cestni prevoz blaga zaradi njegovih

konstrukcijskih značilnosti (vrsta vozila in karoserije) niti se ne

uporablja za cestni prevoz blaga v smislu 1. člena Zakona o

komercialnem cestnem prevozu blaga (GüKG). Uporaba vozila za

komercialni cestni prevoz blaga ali za prevoz za lastne potrebe

izključuje registracijo.

35
Seznanjen sem s tem, da

• sem odgovoren za dejansko in pravno točnost informacij (načelo

lastnih navedb),

• se registracija opravi za največ dve leti in sem dolžan takoj obvestiti

družbo Toll Collect o vseh morebitnih spremembah (kot je ponovna

registracija ali odjava) ali za odpravo pogojev za oprostitev za vsako

vozilo,

• z registracijo vozil oz. skupin vozil, ki sem jih navedel, družba Toll

Collect ali Zvezni urad za logistiko in mobilnost (BALM) nista pravno

obvezana priznati oprostitev plačevanja cestnine.

• bo za namene registracije za oprostitev plačila cestnine družba Toll

Collect podatke, vključno z ločeno predloženimi dokumenti,

posredovala Zveznemu uradu za logistiko in mobilnost (BALM).

36
Zavedam se, da

• imajo ustrezni organi kadarkoli pravico, pravilnost mojih podatkov

preveriti.

• je za neplačilo ali za nepravočasno plačilo cestnine, namenoma ali

iz malomarnosti, zagrožena globa v višini do 20.000 € , in da se

prevaro (po § 263 nemškega kazenskega zakonika ) kaznuje z

zaporom do pet let in z denarno kaznijo, kot tudi da se neplačano

cestnino izterja.

37
Zagotavljam, da so vsi podatki popolni in pravilni.

38
Kraj, datum

39
Podpis in po potrebi žig podjetja

40
Obrazce s pravno veljavnim podpisom in žigom podjetja ter z vsemi

prilogami pošljite prek e-pošte na naslov: Mautbefreiung@toll-

collect.de

Pri priponkah ne prekoračite omejitve velikosti 5 MB.

41
Dokumente lahko pošljete tudi po pošti na naslov:

Toll Collect GmbH

Kundenmanagement und Abrechnung

Postfach 11 03 29

10833 Berlin

Nemčija

42
IV. Priloga z razlogi za registracijo (prosimo, ne vračajte)

43
Prosimo, vnesite razlog za registracijo za vsako vozilo na strani 2

(polje 29).

44
Št.

45
vrsta vozila

46
Dokazila (prosimo, da vedno priložite kopijo I. dela prometnega

dovoljenja)

47
1. Policijsko vozilo

48
I. del prometnega dovoljenja;

zahteva se registracija za policijski organ

49
2a. Vozilo za civilno zaščito in zaščito pred katastrofami

50
zahteva se registracija v imenu zveznega urada za tehnično pomoč ali

ustrezne državne oziroma privatne organizacije, kot je Delavska

samaritanska zveza, Nemška organizacija za reševanje življenj,

nemški Rdeči križ, Johanitska prva pomoč,. Malteška pomoč, vključno

z njim sorodnimi organizacijami v tujini

51
2b. Vozilo za prevoz humanitarne pomoči

52
Vozilo, ki ga uporablja neprofitna ali dobrodelna organizacija za

prevoz humanitarne pomoči v primerih izrednih razmer. Prosimo,

priložite ustrezna dokazila, npr. za oprostitev davka od dobička

pravnih oseb (neprofitnost/dobrodelnost), seznam blaga, davčna

oprostitev v skladu s 3. členom točke 5a Zakona o davku na motorna

vozila (KraftStG).

53
3. Gasilsko vozilo

54
I. del prometnega dovoljenja;

zahteva se registracija za poklicno, prostovoljno ali tovarniško

gasilsko enoto

55
4. Vozilo drugih organizacij za dežurne službe

56
vozilo mora biti registrirano za dežurno službo in v splošnem

uporabno samo za te namene; v okviru samostojno organizirane

dežurne službe mora vozilo biti na razpolago na poklic oz. biti na

osnovi pogodb vključeno v organizirano dežurstvo in pomoč v sili pri

nadrejenih mestih;katerih dejavnost mora imeti podobne poteze kot

je tv primeru gasilcev

57
5. Vozilo za državne namene

58
I. del prometnega dovoljenja;

zahteva se registracija za zvezni organ

59
6. Vozilo za vzdrževanje in obratovanje cest
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60
Vozilo, ki se uporablja izključno in trajno za vzdrževanje in

obratovanje cest, vključno z vozili za čiščenje in za zimska dela.

Potrebna je registracija pri krajevni javni službi, odgovorni za ta

namen, ali pri privatnem podjetju; stalna uporaba po naročilu javnih

služb izključno za te namene. Prosimo, priložite kopijo davčne

oprostitve v skladu s 3. členom točke 3 oz. v skladu s 3. členom točke

4 Zakona o davku na motorna vozila (KraftStG).

61
7. Vozilo za potrebe prireditev in cirkusov

62
Vozilo, ki se uporablja izključno za potrebe prireditev in cirkusov

(npr. avtodom, motorno vozilo za prodajo, streljanje, žrebanje ali

skladiščenje opreme). Prosimo, priložite kopijo davčne oprostitve v

skladu s 3. členom točke 8 Zakona o davku na motorna vozila

(KraftStG) in kopijo dovoljenja za izvajanje potujoče trgovine.

63
7a. Kmetijsko ali gozdarsko vozilo s konstrukcijsko določeno hitrostjo

največ 40 km/h

64
Vpis pod črko »T« v prometnem dovoljenju. Dejavnost kot

kmetovalec ali gozdar oz. kmetijsko ali gozdarsko podjetje.

Zagotovilo, da se izvaja izključno prevoz proizvodov in potrebščin,

običajen za kmetijske in gozdarske obrate.

65
7b. Električna vozila

66
Električna vozila v skladu s 1. točko 2. člena Zakona o električni

mobilnosti (Elektromobilitätsgesetz – EmoG); gre za popolnoma

električna vozila z baterijo, priključna hibridna električna vozila ali

vozila z gorivnimi celicami.

67
7c. Vozila s prevladujočim pogonom na zemeljski plin (najdlje do 31.

12. 2023)

68
I. del prometnega dovoljenja z vpisom CNG, LNG ali LNG/dizelsko

gorivo pod točko P.3.;

COC (Certificate of Conformity = potrdilo ES o skladnosti) proizvajalca

vozila kot dokazilo o tovarniški dobavi in emisijskem razredu Euro VI

69
8a. razstavno vozilo

70
I. del prometnega dovoljenja;

fotografije fiksne konstrukcije, po potrebi izjava, da je brez dodatne

uporabe običajnega transportnega priklopnika

71
8b. prodajno vozilo

72
I. del prometnega dovoljenja;

fotografije fiksne konstrukcije;

izjava, da je brez dodatne uporabe običajnega transportnega

priklopnika;

po potrebi izjava o samostojnem trženju lastnih kmetijskih

proizvodov iz primarne proizvodnje (brez nadaljnje predelave, brez

trgovskega blaga)

73
8c. delavniško vozilo

74
I. del prometnega dovoljenja;

fotografije fiksne konstrukcije;

po potrebi izjava, da je brez dodatne uporabe običajnega

transportnega priklopnika;

dokazilo o razmerju med velikostjo nakladalnega območja/območja

delavnice;

ni primerno za prevoz materiala in strojev razen trajnih fiksnih

konstrukcij in opreme (orodja)

75
8d. Avtodom (prevoz konj z velikim bivalnim delom, glejte št. 10)

76
Potreben je vpis v prometno dovoljenje. Če gre za kombinirano

uporabo z dodatnim namenom (npr. veliko območje za tovor), mora

bivalni predel (brez kabine vozila in stranskega podaljška) znašati

najmanj 50 % uporabne površine. Obrazložitev razmerja med

območjem za tovor in bivalnim območjem na podlagi skice nadvozja.

Izjava o izključno zasebni uporabi/uporabi kot hobi.

77
Navedeni namen uporabe motornega vozila mora biti nedvoumno

razviden od zunaj.

78
8e. vozilo za radio in za prenose

79
I. del prometnega dovoljenja;

fotografije notranje opreme

80
8f. vozilo za zdravstvene preiskave

81
8g. Delovni stroj na lastni pogon ali sedlasti vlačilec, ki se uporablja

izključno v skupini vozil s priklopljenim delovnim strojem.

82
Npr. avtodvigalo, pometalni stroj, črpalka za beton ali vlačilec za

polpriklopnik z delovnim strojem polpriklopnika. Priložite tudi kopijo

I. dela prometnega dovoljenja priklopljenega delovnega stroja. Ne

sme prihajati do transporta materialov poljubne vrste, z izjemo

opreme delovnega stroja na lastni pogon (npr. breme žerjava, cevi,

sveža voda itn.).

83
8h. Čistilnik kanalov ali rezervoarjev

84
Vpis v prometno dovoljenje kot delovni stroj na lastni pogon ali kot

posebno vozilo. Ne sme prihajati do transporta materialov poljubne

vrste, kot na primer blatnih odpadkov ali ostankov čiščenja, z izjemo

opreme čistilne naprave za kanale ali rezervoar (npr. cevi, sveža voda

itn.).

85
8i. Vozilo za kalibracijo

86
Posebno vozilo (po potrebi z izjemnim dovoljenjem v skladu s

pravilnikom StVZO). Vozilo mora služiti pretežno za izvedbo ali

ovrednotenje meritev in ne zgolj samo za transport uteži za

umerjanje.

87
8j. Kmetijski stroj ali gozdarski traktor, traktor

88
Vnos pod črko J (vrsta vozila) s „87“ ali „89“ in pod številko 4 (vrsta

karoserije) s številko „1000“. Prosimo, priložite dokazila v obliki

fotografij. Stara potrdila o registraciji vozila: Vnos s kodo 8710.

89
8k. Kmetijski stroji ali gozdarski traktorji, vozila za prevoz delovne

opreme

90
Vnos pod črko J (vrsta vozila) s „87“ ali „89“ in pod številko 4 (vrsta

karoserije) s številko „2000“. Prosimo, priložite dokazila v obliki

fotografij. Stara potrdila o registraciji vozila: Vnos s kodo 8720.

91
8l. zgodovinsko vozilo (s posebno oznako, dovoljenjem za vožnjo kot

Oldtimer)

92
I. del prometnega dovoljenja (vpis s posebno oznako »H« ali z rdečo

oznako, ki se začne z »07«);

izjava o izključni zasebni/ljubiteljski uporabi

93
8m. Vozilo za avtošolo

94
I. del prometnega dovoljenja;

dokazilo o dvojni upravljalni napravi (homologacija in fotografije ne

zadostujejo)

95
8n. Posebno vozilo

96
I. del prometnega dovoljenja;

ločeno opišete na 2. strani v polju 30 in priložite fotografije

97
9. Preskusno vozilo

98
Vnos v prometno dovoljenje v skladu z 19. členom 6. odstavka StVZO

ali dokazilo izjemnega dovoljenja v skladu s 70. členom 1. odstavka

StVZO.

99
* Obvezno polje

100
10. Vozilo za prevoz konj z velikim bivalnim predelkom

101
I. del prometnega dovoljenja;

fotografije notranje opreme in pogled z vseh strani (brez reklam na

vozilu);

izjava o izključni uporabi v zasebne namene/prosti čas;

predložitev razmerja med velikostjo nakladalnega/bivalnega

območja na osnovi skic konstrukcije. Bivalni predelek (brez

voznikove kabine in brez stranskih izvlečnih delov) mora zavzemati

najmanj 50 odstotkov uporabne površine.

Vozilo se ne sme uporabljati v kombinaciji s transportnim

priklopnikom.

109
Se strinjam. (Samo pri spletni registraciji)
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