Pomoč za izpolnitev

SLO

Prosimo, da obvezno izpolnite nemško različico obrazca. Hvala!

1

Vozila, za katera cestnina ni obvezna:
Registracija

2
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I. Prosilec
Prosimo, da ta obrazec v celoti izpolnite z računalnikom. Če nimate
računalnika, pišite z dobro berljivimi tiskanimi črkami. Prosimo,
prekrižajte ustrezna polja. Obvezna polja so označena z *.
Podatki o stranki
Podjetje (s pravno obliko) oz. ime
Številka MB
(v kolikor je na razpolago)
Naslov
Ulica, št.:
Poštni predal
Poštna številka
Kraj
Država
Spletna stran
Kontaktna oseba
nagovor
gospod
gospa
Priimek, ime
Telefon
(navedite prosim področno kodo oz. mednarodno klicno številko)
Faks
(prosim, navedite področno kodo oz. mednarodno klicno številko)
E-naslov
II. Vloga za registracijo
Naslednja vozila ali skupine vozil naj se registrira vozila, za katera
cestnina ni obvezna.
Po potrebi stran prosim kopirajte
Vozilo
Mednarodna oznaka države
Registrska številka motornega vozila
Vrsta vozila in karoserije
Največja dovoljena skupna masa motornega vozila od 7,5 t
Da / Ne
Po potrebi registrska številka stalno priključene prikolice (prikolic ni
mogoče registrirati ločeno)
Razlog za registracijo (glejte pregled na strani 4)
Posebno vozilo (8n) opišite tukaj
Ali želite registrirati za manj kot 2 leti?
Da, do (DD.MM.LLLL)
Prosimo, poskrbite za kopijo I. dela prometnega dovoljenja in po
potrebi še za druga dokazila (gl. str. 4) za vsako vozilo.
III. Pojasnilo
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.
Seznanjen sem s tem, da
• sem odgovoren za dejansko in pravno točnost informacij (načelo
lastnih navedb),
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• 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 tovorni promet (BAG) nista pravno
obvezana priznati oprostitev plačevanja cestnine.
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.
Zagotavljam, da so vsi podatki popolni in pravilni.
Družba Toll Collect bo podatke, ki sem jih posredoval v okviru tega
naročila, zbirala, obdelovala in uporabljala samo za namene
registracije za oprostitev plačila cestnine. V ta namen bo družba Toll
Collect podatke, vključno z ločeno predloženimi dokumenti,
posredovala Zveznemu uradu za tovorni promet (BAG). Strinjam se s
tem, da družba Toll Collect obdela in uporablja podatke, zbrane v
okviru tega naročila. Prav tako se strinjam, da družba Toll Collect te
podatke posreduje Zveznemu uradu za tovorni promet (BAG).
Seznanjen sem s tem, da lahko to soglasje kadar koli prekličem z
učinkom za prihodnost. Svoj preklic, prosimo, naslovite na Toll
Collect, Customer Contact / Kontrolle, 10875 Berlin, Nemčija ali pa ga
pošljite po faksu na št.: +49 30 74077 7332.
Kraj, datum
Podpis in po potrebi žig podjetja
Prosimo, da obrazec, vključno s prilogami, z lastnoročnim podpisom
in štampiljko podjetja pošljete po pošti na naslednji naslov:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Nemčija
ali po faksu na št.:
+49 30 74077 7332
IV. Priloga z razlogi za registracijo (prosimo, ne vračajte)
Prosimo, vnesite razlog za registracijo za vsako vozilo na strani 2
(polje 29).
Št.
vrsta vozila
Dokazila (prosimo, da vedno priložite kopijo I. dela prometnega
dovoljenja)
1. Policijsko vozilo
zahteva se registracija za policijo
2a. Vozilo za civilno zaščito in zaščito pred katastrofami
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
2b. Vozilo za prevoz humanitarne pomoči
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).
3. Gasilsko vozilo
potrebna registracija v imenu poklicne, prostovoljne ali tovarniške
gasilske straže)
4. Vozilo drugih organizacij za dežurne službe
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
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Prosimo, da obvezno izpolnite nemško različico obrazca. Hvala!

5. Vozilo za državne namene
zahteva se registracija za vlado
6. Vozilo za vzdrževanje in obratovanje cest
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).
7. Vozilo za potrebe prireditev in cirkusov
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.
7a. Kmetijsko ali gozdarsko vozilo s konstrukcijsko določeno hitrostjo
največ 40 km/h
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.
7b. Električna vozila
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.
7c. Vozila s pogonom na zemeljski plin (najdlje do 31. 12. 2020)
Dokazilo o pogonu na zemeljski plin: CNG (Compressed Natural Gas)
ali LNG (Liquefied Natural Gas), možen tudi bivalentni pogon. Ne
velja za vozila s pogonom na LPG (Liquefied Petroleum Gas –
utekočinjeni naftni plin).
8a. razstavno vozilo
8b. prodajno vozilo
8c. delavniško vozilo
Oprema za ustrezne namene mora biti trajno fiksno vgrajena v vozilo.
Prosimo, priložite dokazila v obliki fotografij.
8d. stanovanjsko vozilo
8e. vozilo za radio in za prenose
8f. vozilo za zdravstvene preiskave
Potreben je vpis v prometno dovoljenje.
8g. Delovni stroj na lastni pogon ali sedlasti vlačilec, ki se uporablja
izključno v skupini vozil s priklopljenim delovnim strojem.
Npr. tovornjak z žerjavom, betonska črpalka ali sedlasti vlačilec s
priklopljenim delovnim strojem. Prosimo, da priložite tudi kopijo I.
dela prometnega dovoljenja priklopljenega delovnega stroja.
8h. Čistilnik kanalov ali rezervoarjev
Vpis v prometnem dovoljenju kot delovni stroj z lastnim pogonom ali
kot posebno vozilo. Brez prevoza odpadkov.
8i. Vozilo za kalibracijo
Posebno vozilo (po potrebi z izjemnim dovoljenjem v skladu s
pravilnikom StVZO)
8j. Kmetijski stroj ali gozdarski traktor, traktor
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.
8k. Kmetijski stroji ali gozdarski traktorji, vozila za prevoz delovne
opreme
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.
8l. zgodovinsko vozilo (s posebno oznako, dovoljenjem za vožnjo kot
Oldtimer)
Prometno dovoljenje s posebno oznako „H“ ali z rdečo oznako, ki se
začne z „07“
8m. Vozilo za avtošolo
Vozilo, ki se stalno uporablja izključno za usposabljanje in ki je
opremljeno s sistemom za obojestransko krmiljenje. Prosimo,
priložite kopijo prometnega dovoljenja z vnosom sistema za
obojestransko krmiljenje ali izvedensko mnenje o tem.
8n. Posebno vozilo
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Prosimo, da posebej opišete na 2. strani, v polju 30, in priložite
fotografije.
9. Preskusno vozilo
Vnos v prometno dovoljenje v skladu z 19. členom 6. odstavka StVZO
ali dokazilo izjemnega dovoljenja v skladu s 70. členom 1. odstavka
StVZO.
10. Vozilo za prevoz konj z velikim bivalnim predelkom
Oprema za ustrezne namene mora biti trajno fiksno vgrajena v vozilo.
Bivalni predelek mora obsegati najmanj 50 % uporabne površine.
Prosimo, priložite dokazila v obliki fotografij. Vozilo se ne uporablja v
kombinaciji s transportnim priklopnikom.
* Obvezno polje
Navedeni namen uporabe motornega vozila mora biti nedvoumno
razviden od zunaj.
Se strinjam. (Samo pri spletni registraciji)
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