Doldurma yardımı

TR

Lütfen Almanca formu doldurunuz.
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I. Dilekçeyi veren
Lütfen bu formu bilgisayarla eksiksiz doldurunuz. Eğer bilgisayar
kullanma imkanınız yoksa lütfen okunaklı şekilde matbaa harfleriyle
yazın. Lütfen ilgili haneleri işaretleyiniz. Zorunlu haneler * ile
işaretlenmiştir.
Müşteri bilgileri
Şirket (ticari şekliyle birlikte) veya adı
MB numarası
(mevcutsa)
Adresi
Cadde adı, bina no.
Posta kutusu
Posta kodu
Yerin adı
Ülke
Web sayfası
Muhatap
Şirketin adı
Ticaret Sicili kaydına göre
ticari şekli
Soyadı, Adı
Telefon
(lütfen alan kodunu ve ülke kodunu belirtin)
Telefaks
(lütfen alan kodunu ve ülke kodunu belirtin)
E-posta
II. Tescil talimatı
Aşağıda belirtilen araçlar veya araç kombinasyonları ücrete tabi
olmayan araçlar olarak kaydedilmelidir.
Gerekirse lütfen sayfanın kopyesini çekiniz
Araç
Ülke plaka işareti
Motorluı aracın plaka numarası
Araç tipi ve karoseri
İzin verilen motorlu araç toplam ağırlığı 7,5 ton ve üzeri
Evet / Hayır
Varsa sürekli bağlı olan bir römorkun plaka numarası (römorkların
ayrı olarak tescil edilmesi mümkün değildir)
Kayıt nedeni (bkz. 'Genel bakış', Sayfa 4)
Farklı araçları (8n) lütfen burada tanımlayın
Kayıt süresi 2 yıldan kısa mı olsun?
Evet, bitiş tarihi (GG.AA.YYYY)
Lütfen her araç için araç ruhsatının I. bölümünün kopyasını ve
gerektiğinde diğer kanıtları (bkz. Sayfa 4) eklemeyi unutmayın.
III. Beyan
Aşağıda belirtilenleri beyan ediyorum:
• Adı geçen motorlu araçların sahibiyim ve her araç, seçilen kayıt
süresi boyunca sadece bazı zamanlarda değil, aksine her zaman
otoyol ücretlerinden muaf koşullarına sahiptir.
• 1, 2 a ve 3 - 7 maddelerinde belirtilen kayıt nedenlerinden birisi söz
konusu olduğunda; belirtilen motorlu aracın kullanım amacı aracın
dış görünümünden kesin şekilde tespit edilebilmektedir.
• 8-10 maddelerinde belirtilen bir kayıt nedeni söz konusu
olduğunda; araç yapısal olarak ticari yük taşımacılığı veya şirket içi
yük taşımacılığı için tasarlanmamıştır ve bu amaçlar için
kullanılmamaktadır. Araç, sahip olduğu tasarım özellikleri (Araç tipi
ve karoseri) bakımından yük taşımacılığı için uygun değildir ve de
Alman Karayolları Yük Taşımacılığı Kanunu'nun (GüKG) 1. paragrafı
anlamında yük taşımacılığı için kullanılmamaktadır. Aracın ticari yük
taşımacılığı veya şirket içi yük taşımacılığı olmak üzere yük
taşımacılığında kullanılması, kayıt işleminin yapılmasını gerektirmez.
Aşağıda belirtilenleri biliyorum:
• Verdiğim bilgilerin gerçekliğinden ve hukuki doğruluğundan şahsen
ben sorumluyum (yeterlilik beyanı prensibi).
• Yapılan kaydın en fazla iki yıl geçerli olduğunu ve olası değişiklikleri
(araç ruhsatında değişiklik veya araç ruhsatının geçerliliğinin ortadan
kaldırılması) veya otoyol ücretlerinden muafiyet koşullarının
geçersizliğini Toll Collect firmasına hemen bildirmekle yükümlüyüm.
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• Belirttiğim araçların veya araç kombinasyonlarının kaydedilmesi,
ücretten muafiyetin, Toll Collect veya Yük Trafiği Federal Dairesi
(BAG) tarafından yasal olarak kabul edilmesi anlamına gelmez.
Ben
• ilgili makamların her zaman, verilerimin doğruluğunu kontrol
etmeğe yetkili olduklarının,
• otoyol ücretini kasıtlı olarak veya ihmal nedeniyle ödememenin
veya vaktinde ödememenin 20.000 € ya kadar varan para cezaları ile
cezalandırılabileceğinin, (§263 StGB, Ceza Yasası’nın 263. Maddesin
göre) sahtekarlık suçunun işlenmesi halinde beş yıla varan hapis
cezası veya para cezası verilebileceğinin ve de ödenmemiş ücretlerin
sonradan tahsil edileceğinin bilincindeyim.
Tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu temin ederim.
Toll Collect firması, bu işlem kapsamında ilettiğim bilgileri, sadece
ücret yükümlülüğünden muafiyet kaydı amacı için toplayacak,
düzenleyecek ve kullanacaktır. Bunun için Toll Collect firması, bu
bilgileri ve de özel olarak ibraz edilen belgeleri Yük Trafiği Federal
Dairesi'ne (BAG) de iletecektir. Toll Collect firmasının, bu işlem
çerçevesinde topladığı bilgileri düzenlemesine ve kullanmasına izin
veriyorum. Ayrıca, Toll Collect firmasının bu bilgileri Yük Trafiği
Federal Dairesi'ne (BAG) iletmesine izin veriyorum.
Verdiğim bu izni, iptal talebinden sonra geçerli olmak üzere istediğim
zaman iptal edebileceğim hakkına sahip olduğumu biliyorum. İptal
talebinizi e-posta yoluyla şu adrese iletin: Mautbefreiung@tollcollect.de veya iptal talebini Toll Collect, GmbH, Kontrollcenter,
Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Almanya adresine gönderin veya faks
ile şu numaraya bildirin: +49 30 74077 7332.
Yer, Tarih
İmza ve gerekirse şirket kaşesi
Hukuken geçerli imzası ve şirket kaşesi olan bu formu ve tüm
belgeleri lütfen e-posta yoluyla şu adrese gönderin:
Mautbefreiung@toll-collect.de
Göndereceğiniz eklerde 5 MB boyutunu aşmamanızı rica ederiz.
Belgeleri alternatif olarak posta yoluyla aşağıdaki adrese de
gönderebilirsiniz:
Toll Collect GmbH
Kontrollcenter
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Almanya
veya faks aracılığıyla şu numaraya gönderin: +49 30 74077 7332
IV. Kayıt nedenleri eki (lütfen geri gönderin)
Lütfen her araç için kayıt nedenini 2. sayfaya (29 no.lu alan) yazın.
No.
Aracın cinsi
Kanıtlar (lütfen her zaman araç ruhsatının I. bölümünün kopyasını
ekleyin)
1. Polis teşkilatının aracı
polis teşkilatı adına kayıtlı olması gereklidir
2a. Sivil savunma ve afetten korunma teşkilatı aracı
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk veya benzeri devlet veya uygun
özel kuruluş adına kayıtlı olması gerekli, bunlar, yabancı ülkelerdeki
kardeş kuruluşlar dahil olmak üzere, Arbeiter-Samariter-Bund,
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Deutsches Rotes Kreuz,
Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser-Hilfsdienst kuruluşlarıdır
2b. İnsani yardım nakliyesi için kullanılan araç
Kamu yararına çalışan örgütler veya yardım örgütü tarafından, acil
bir durumun hafifletilmesi amacıyla insani yardım malzemeleri
taşımak için kullanılan araç. Lütfen ilgili kanıtları ekleyin; örneğin
kurumlar vergisi muafiyet belgesi (kamu yararı/yardım örgüsü), yük
listesi, Alman Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun (KraftStG) 3.
Maddesi 5a Fıkrası uyarınca vergiden muaf belgesi.
3. İtfaiye aracı
profesyonel, gönüllü itfaiye veya işletme itfaiyesi adına kayıtlı olması
gerekli
4. Daha başka bir acil yardım kuruluşunun aracı
araç acil yardım kuruluşu adına kayıtlı olmalı ve genel olarak sadece
yardım işinde kullanılabilir olmalıdır; kendi başına örgütlenmiş,
çağrılmaya hazır bir acil durum hizmeti sağlanmış veya sözleşmelerle
daha üst makamların acil yardım kuruluşlarına bağlantısı sağlanmış
olmalı, acil yardım servisinin faaliyeti itfaiyedekine benzer aciliyette
olmalıdır
5. Federal idare aracı
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federal idare adına kayıtlı olması gerekli
6. Yol temizliği ve yol bakım hizmetinde kullanılan araç
Yol temizliği ve kış hizmeti de içinde olmak üzere sadece ve kalıcı
olarak yol bakım hizmetinde kullanılan araç. Yerel kamu yönetimi
veya özel şirket için izin gereklidir; sadece bu amaçlar için kamu
dairelerinin görevlendirilmesi üzerinde kullanım. Alman Motorlu
Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun (KraftStG) 3. Maddesi 3 Fıkrası veya 3.
Maddesi 4. Fıkrası uyarınca vergiden muaf belgesinin bir kopyasını
ekleyin.
7. Gösteri ve sirk dünyası için kullanılan araçlar
Sadece gösteri ve sirk dünyası için kullanılan araçlar (örneğin
karavan, bilet satış, atıcılık, çekiliş veya cihaz/makineleri taşıma
arabaları için motorlu araç) Alman Motorlu Taşıtlar Vergisi
Kanunu'nun (KraftStG) 3. Maddesi 8 Fıkrası uyarınca vergiden muaf
belgesinin ve gezici ticaret ruhsatının bir kopyasını ekleyin.
7a. Yapısına bağlı olarak maksimum 40 km/h hıza sahip tarım ve
orman araçları.
Araç ruhsatında "T" harfli bölümün altında kayıt. Tarım veya orman
işletmecisi ya da işçi çalıştıran tarım veya orman işletmeciliği olarak
faaliyet. Yalnızca tarım ve ormancılık işletmelerindeki ürünlerin ve
tüketim maddelerinin genel taşınmasına dair sigorta.
7b. Elektrikli çalışan araçlar
Alman Elektrikli Mobilite Yasasına (EmoG, § 2 No. 1) göre elektrikli
çalışan araçlar; bunlar akülü elektrikli araçlar, dışarıdan şarj edilen
hibrit elektrikli araçlar veya yakıt hücreli araçlardır.
7c. Doğal gazla çalışan araçlar (en geç 31.12.2023 tarihine kadar)
1.) Doğal gaz motoruna ait belge: CNG (Compressed Natural Gas) veya
LNG (Liquefied Natural Gas), ağırlıklı olarak iki değerli motor da
mümkün, fakat LPG'li motor değil (Liquefied Petroleum Gas - sıvı
gaz). P.3 altında CNG veya NG ya da LNG kayıtlı araç ruhsatının 1.
bölümü.
2.) Minimum depo hacmine ait belge (iki değerli araçlar)
- CNG: en az 300 litre veya 50 kg;
- LNG: en az 300 litre veya 115 kg;
- NG: en az 300 litre. Hacme, motorlu araç üzerindeki büyük bir depo
veya birden fazla küçük depo ile ulaşılabilir.
8a. Sergi aracı
İlgili amaçlar için araçta kalıcı sabit donanımlar gereklidir. Lütfen
fotoğraf türünden kanıtlar ekleyin. Gerekirse aracın hiçbir zaman
standart taşıma römorklarıyla kullanılmadığına dair ek bir beyan
iletilmelidir.
8b. Satış aracı
İlgili amaçlar için araçta kalıcı sabit donanımlar gereklidir. Lütfen
fotoğraf türünden kanıtlar ekleyin. Gerekirse aracın hiçbir zaman
standart taşıma römorklarıyla kullanılmadığına dair ek bir beyan
iletilmelidir. Gerekirse ilk üretimden şahsi olarak üretilen tarımsal
ürünlerin kendi pazarlaması hakkında ek bir beyan iletilmelidir (saf
ticari işletme değildir).
8c. Atelye aracı
İlgili amaçlar için araçta kalıcı sabit donanımlar gereklidir. Lütfen
fotoğraf türünden kanıtlar ekleyin. Gerekirse aracın hiçbir zaman
standart taşıma römorklarıyla kullanılmadığına dair ek bir beyan
iletilmelidir. Yükleme alanının/atölye alanının büyüklük oranı
belirtilmelidir. Normal atölye aksesuarları dışında mallar (ör.
makineler, malzemeler) taşınmamalıdır.
8d. Karavan aracı (büyük yaşam alanı bölümlü at taşıma karavanı,
bkz. no. 10)
Ruhsata işlenmesi gereklidir. Farklı bir amaçla (ör. geniş yükleme
alanı) kombine kullanım gerçekleşecekse yaşam alanı (sürücü kabini
ve yandaki çıkıntılar olmadan) kullanılabilir yüzeyin en az %50'si
olmalıdır. Yükleme alanı/yaşam alanı büyüklük oranının yapı
taslaklarına göre açıklaması. Sadece özel/hobi amaçlı kullanım için
beyan.
Belirtilen motorlu aracın kullanım amacı aracın dış görünümünden
kesin şekilde tespit edilebilmelidir.
8e. Radyo ve naklen yayın aracı
Ruhsata işlenmesi gereklidir. İç yapının fotoğrafları.
8f. Tıbbi muayene aracı
8g. Kendinden hareketli ve motorlu iş makinesi veya sadece yarı
römork iş makinesi ile birlikte bir araç kombinasyonu şeklinde
kullanılan çekici araç.
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Örneğin mobil vinç, süpürücü, beton pompası, yarı römork iş
makineli çekici araç. Lütfen römorklu iş makinesinin araç ruhsatının I.
bölümünün kopyasını ekleyin. Kendinden hareketli iş makinelerinin
aksesuarları (ör. vinç iskeleti, hortumlar, temiz su vb.) dışında
herhangi bir tür malzeme taşınamaz.
8h. Kanalizasyon veya depo temizlik ve bakım vidanjörü
Kendinden hareketli ve motorlu iş makinesi veya özel araç olarak
ruhsat kaydı. Kanal temizleyici veya depo temizleyicisinin
aksesuarları (ör. hortumlar, temiz su vb.) dışında herhangi bir tür
malzeme ör. çamurlu çöpler veya temizlik kalıntıları taşınamaz.
8i. Ayar aracı
Özel araç (Alman Karayolları Trafik Yönetmeliği (StVZO) uyarınca
istisna iznine sahip). Araç, yalnızca ayarlanmış ağırlıkların taşınması
için değil ağırlıklı olarak ölçüm yapma ve yapılan ölçümlerin
değerlendirilmesi için kullanılmalıdır.
8j. LOF tarım römorku çekicisi
J harfli bölüm (araç sınıfı) altında "87" veya "89" ve 4. madde altında
(karoseri yapısı) "1000" ile kayıtlı. Lütfen fotoğraf türünden kanıtlar
ekleyin. Eski araç ruhsatı: 8710 kodu ile kayıtlı.
8k. LOF iş makinesi çekicisi
J harfli bölüm (araç sınıfı) altında "87" veya "89" ve 4. madde altında
(karoseri yapısı) "2000" ile kayıtlı. Lütfen fotoğraf türünden kanıtlar
ekleyin. Eski araç ruhsatı: 8720 kodu ile kayıtlı.
8l. tarihi araç (özel plakalı, Oldtimer olarak işletme izni verilmiş)
"H" özel harf ile kayıt veya "07" ile başlayan kırmızı işaretli kayıt.
Sadece özel/hobi amaçlı kullanım için beyan.
8m. Sürücü kursu aracı
Sürekli olarak sadece eğitim amaçları için kullanılan ve iki kumanda
donanımı ile donatılmış araç. Lütfen iki kumanda donanımı kayıtlı
araç ruhsatının veya bilirkişi raporunun bir kopyasını ekleyin.
8n. Başka araç
* Zorunlu hane
Lütfen 2. sayfada 30 no.lu alanda özel olarak tanımlayın ve
fotoğraflar ekleyin.
9. Test aracı
Alman Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin (StVZO) 19. Maddesi 6.
Fıkrası uyarınca ruhsat kaydı veya Alman Karayolları Trafik
Yönetmeliği (StVZO) 70. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca istisna izin
belgesi.
10. Büyük yaşam alanı bölümlü at taşıma karavanı
İlgili amaçlar için araçta kalıcı sabit donanımlar gereklidir. Yaşam
alanı bölümü (sürücü kabini ve yandaki çıkıntılar olmadan),
kullanılabilir alanın en az %50'si kadar olmalıdır. Lütfen fotoğraf
türünden kanıtlar ekleyin. Araç, bir taşıma römorku ile kombine
edilerek kullanılamaz. Sadece özel/hobi amaçlı kullanım için bir
beyan ve yükleme alanı/yaşam alanı büyüklük oranının yapı
taslaklarına göre bir açıklaması gereklidir.
Onaylıyorum (sadece online kayıt sırasında)

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 18, V 9.0, Güncelleme: 11/2020

Görevlendiren

