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Будь ласка, заповніть формуляр німецькою мовою. Дуже дякуємо!

1

Транспортні засоби, що не підлягають
оподаткуванню дорожнім збором: реєстрація

2	I Заявник

і не використовується з цією метою. Транспортний засіб за своїми
конструктивними особливостями не призначений для вантажних
перевезень (вид транспортного засобу та кузова), а також не
використовується для вантажних перевезень у розумінні §1 Закону
про вантажні перевезення автомобільним транспортом (GüKG).
У разі використання транспортного засобу для комерційних або
корпоративних вантажних перевезень реєстрація не дозволяється.

3	Будь ласка, заповніть даний формуляр повністю. Якщо у вас
немає комп’ютера, планшета чи смартфона, будь ласка, пишіть
розбірливо, друкованими літерами. Графи, обов’язкові для
заповнення, позначені *.
4

Дані клієнта

5

Компанія (з організаційно-правовою формою) або назва

6

MB-номер (за наявності)

7

Адреса

8

Вулиця, номер будинку

9

Поштова скринька

10

Поштовий індекс

11

Населений пункт

12

Країна

13

Інтернет-сайт

14

Контактна особа

15	Звернення
Пан
Пані
16

37	Мені відомо, що
• компетентні органи уповноважені в будь-який час перевірити
достовірність моїх даних,
• умисна чи неумисна несплата або несвоєчасна оплата збору може
бути покарана штрафом до 20 000 євро, а у разі виявлення ознак
шахрайства (§ 263 Кримінального кодексу) – позбавленням волі на
строк до п’яти років або грошовим штрафом та стягненням суми
несплаченого збору.

Прізвище

17	Ім’я
18	Телефон
Код країни
Код регіону та номер телефону
19

Адреса ел. пошти

20

II Заявка на реєстрацію

38	Я підтверджую повноту та достовірність усіх даних.

21	Наступні транспортні засоби або состави транспортних засобів
мають бути зареєстровані як такі, що не підлягають оподаткуванню
дорожнім збором.
За потреби прохання копіювати дану сторінку
22

Транспортний засіб або состав транспортних засобів

23	Національний автомобільний код
(синонім: автомобільний код країни)
24	Офіційний номерний знак транспортного засобу
25	Вид транспортного засобу та кузова
(див. графу (5) свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
(частина І) згідно з вимогами Федерального автотранспортного
відомства (KBA))
26	Допустима загальна маса транспортного засобу в кг
27	За наявності – номерний знак постійно під’єднаного причепа
(окрема реєстрація причепів неможлива)
28	Вид транспортного засобу та кузова причепа
29	Підстава для реєстрації (див. перелік на сторінці 4)
30	Інші транспортні засоби (8n) слід зазначити тут
31	Бажана тривалість реєстрації менше 2 років?
32	Так, до (ДД.ММ.РРРР)
33	Будь ласка, не забудьте надати копію свідоцтва про реєстрацію
траспортного засобу (частини І) та можливі інші підтверджувальні
документи (див. ст. 4) для кожного транспортного засобу.
34	III Заява
35	Я підтверджую, що
• я є власником(-цею) зазначених транспортних засобів, і що
кожний транспортний засіб підпадає під вимоги звільнення від
дорожнього збору на постійній основі, а не лише тимчасово
протягом вибраного періоду реєстрації,
• за наявності підстави для реєстрації згідно з пунктами 1, 2 a та
3 – 7 зазначене цільове призначення транспортного засобу чітко
розпізнається за зовнішніми ознаками,
• за наявності підстави для реєстрації згідно з пунктами 8 – 10
транспортний засіб не є конструктивно призначеним для
комерційних вантажних перевезень та корпоративних перевезень,
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36	Мені відомо, що
• я несу особисту відповідальність за фактичну та юридичну
правильність інформації (принцип самодекларування),
• реєстрація здійснюється максимальним строком на два роки, і я
зобов’язуюся негайно повідомляти Toll Collect про можливі зміни
(напр., перереєстрацію чи зняття з реєстрації) або скасування умов
для звільнення від оподаткування стосовно кожного транспортного
засобу,
• із реєстрацією зазначених мною транспортних засобів чи
составів транспортних засобів не пов’язане юридичне визнання
звільнення від сплати дорожніх зборів організацією Toll Collect або
Федеральним відомством вантажних перевезень (BAG).
• з метою реєстрації для звільнення від оподаткування Toll Collect
передає дані разом з пред’явленими окремо документами до
Федерального відомства вантажних перевезень (BAG)

39	Місце, дата
40	Підпис та печатка компанії (за наявності)
41	Будь ласка, надішліть формуляр з юридично дійсним підписом,
печаткою компанії та всіма документами на електронну адресу:
Mautbefreiung@toll-collect.de
Прохання не перевищувати допустимий розмір додаваних файлів
– 5 МБ.
42	Документи також можна відправити поштою за наступною адресою:
Toll Collect GmbH
Kontrollcenter
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Deutschland
43	IV. Додаток «Підстави для реєстрації» (відправленню не підлягає)
44	Будь ласка, зазначте підставу для реєстрації даного транспортного
засобу на сторінці 2 (графа 29).
45	№
46	Вид транспортного засобу
47	Підтверджувальні документи (будь ласка, завжди додавайте копію
частини І свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу)
48	1. Поліцейський автомобіль
49	Потрібен дозвіл органів поліції
50	2a. Транспортний засіб служби цивільної оборони та попередження
надзвичайних ситуацій
51	Потрібен дозвіл Федерального агентства з технічної допомоги
або відповідної державної чи приватної організації, наприклад
Союзу робітників-самаритян, Німецької асоціації порятунку життя,
Німецького Червоного Хреста, Йоганнітер-швидкої-допомоги,
Мальтійської служби допомоги, а також зарубіжних сестринських
організацій
52

2b. Транспортний засіб для перевезення гуманітарних вантажів

53	Транспортний засіб, який використовується некомерційною або
благодійною організацією для транспортування гуманітарних
вантажів з метою надання допомоги в екстрених становищах.
Прохання додати необхідні підтверджувальні документи, напр.,
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довідку про звільнення від податку на прибуток корпорацій
(некомерційна/благодійна діяльність), відвантажувальну
специфікацію, довідку про звільнення від сплати податку згідно
з § 3 № 5a Закону про стягнення податку на траспортні засоби
(KraftStG).
54	3. Транспортний засіб пожежної служби
55	Потрібен дозвіл від професійної, добровільної або корпоративної
пожежної команди
56	4. Транспортний засіб іншої аварійної служби
57	Транспортний засіб має бути зареєстрований у аварійній службі та
загалом придатний для використання лише аварійними службами;
має бути забезпечена робота окремо організованої аварійної
служби за викликом або за допомогою договорів відбулася
інтеграція в організацію екстреної допомоги вищих інстанцій;
аварійна служба повинна забезпечувати таке саме термінове
реагування, як і пожежна служба
58	5. Державний транспортний засіб
59	Потрібен дозвіл державної адміністрації
60	6. Транспортний засіб для обслуговування та експлуатації доріг
61	Транспортний засіб, що використовується виключно та постійно
для обслуговування та експлуатації доріг, включаючи прибирання
вулиць та догляд за ними в зимовий період. Потрібен дозвіл від
суспільно-правової регіональної корпорації або приватного
підприємства: постійне використання муніципальними органами
виключно з даною метою. Прохання додати копію довідки про
звільнення від оподаткування згідно з § 3 №. 3 чи § 3 № 4 Закону
про стягнення податку на траспортні засоби (KraftStG).
62	7. Транспортний засіб для перевезення атракціонів та цирку
63	Транспортний засіб, що використовується виключно з метою
організації публічних видовищ та циркових атракціонів (напр.,
житловий автофургон, автолавка, тир на колесах, транспортний
засіб для атракціонів або транспортний засіб для обладнання).
Прохання додати копію довідки про звільнення від оподаткування
згідно з § 3 № 8 Закону про стягнення податку на траспортні
засоби (KraftStG) та копію карти роз’їзного промислу.
64	7a. Сільськогосподарський або лісогосподарський транспортний
засіб з максимальною конструктивною швидкістю 40 км/год
65	Запис у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу під
літерою «Т». Діяльність у якості фермера чи лісового фермера
або сільськогосподарського чи лісового підрядного підприємства.
Гарантія того, що здійснюються виключно перевезення виробів та
товарів сільськогосподарських та лісогосподарських підприємств.
66	7b. Електромобілі
67	Електромобілі відповідно до § 2 № 1 Закону про
електромобільність (EmoG); до них належать акумуляторні
транспортні засоби, що працюють виключно на електроенергії,
гібридні електромобілі з можливістю зовнішньої підзарядки або
транспортні засоби на паливних елементах.
68	7c. Транспортні засоби, що працюють переважно на природному
газі (до 31.12.2023 р.)
69	1.) Документи, що підтверджують факт використання природного
газу: СПГ (стиснений природний газ) чи ЗПГ (зріджений природний
газ) або двохпаливний привід – ЗПГ/дизель.¬
Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (частина І) із
записом про наявність обладнання для роботи на СПГ, ЗПГ або
ЗПГ/дизелі згідно з п.3.
2.) Документ, що підтверджує заводську поставку транспортного
засобу: COC (Certificate of Confirmity = Сертифікат відповідності ЄС)
від виробника транспортного засобу.
3.) Документ, що підтверджує належність до класу токсичності Euro
VI: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (частина І)
або COC (Certificate of Confirmity = Сертифікат відповідності ЄС) від
виробника транспортного засобу.
70

8a. Виставковий автомобіль

71	Вимагається наявність у транспортному засобі постійних
стаціонарних установок для відповідних цілей. Будь ласка, надайте
докази у формі світлин. За потреби вимагається додаткова заява
про те, що транспортний засіб ніколи не використовується разом
зі стандартним траспортним причепом.
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72

8b. Автолавка

73	Вимагається наявність у транспортному засобі постійних
стаціонарних установок для відповідних цілей. Будь ласка, надайте
докази у формі світлин. За потреби вимагається додаткова заява
про те, що транспортний засіб ніколи не використовується разом
зі стандартним траспортним причепом. За потреби вимагається
додаткова заява щодо самореклами виключно власної
сільськогосподарської продукції первинного виробництва (не суто
торгове підприємство).
74	8c. Рухома майстерня
75	Вимагається наявність у транспортному засобі постійних
стаціонарних установок для відповідних цілей. Будь ласка, надайте
докази у формі світлин. За потреби вимагається додаткова заява
про те, що транспортний засіб ніколи не використовується разом зі
стандартним траспортним причепом. Вимагається опис об’ємного
співвідношення завантажувальної/житлової зони, не дозволяється
транспортування матеріалів та машин, окрім стаціонарного
обладнання та приладдя (інструментів).
76	8d. Автофургон (транспортний засіб для перевезення коней з
великою житловою зоною – див. № 10)
77	Вимагається запис у свідоцтві про реєстрацію. У разі
комбінованого використання з додатковим цільовим
призначенням (напр., велика завантажувальна зона) житлова зона
(без кабіни водія та бічного вильоту) має становити не менш 50%
корисної площі. Опис співвідношення розмірів завантажувальної/
житлової зони на основі проектувальних креслень. Заява про
використання виключно в приватних цілях/для хобі.
78	Зазначене цільове призначення транспортного засобу має чітко
розпізнаватися за зовнішніми ознаками.
79	8e. Радіо- і трансляційний транспортний засіб
80	Вимагається запис у свідоцтві про реєстрацію. Світлини
внутрішнього обладнання.
81	8f. Медичний транспортний засіб-лабораторія
82	8g. Самохідна робоча машина або сідловий тягач, який
експлуатується виключно в составі транспортних засобів з
робочою машиною-напівпричепом.
83	Наприклад, автокран, підмітальна машина, автобетононасос або
сідловий тягач з робочою машиною-напівпричепом. Будь ласка,
також додайте копію свідоцтва про реєстрацію транспортного
засобу (частина І) робочої машини-напівпричепа. Забороняється
транспортувати будь-які матеріали, за винятком спорядження до
самохідної робочої машини (наприклад, баласт для крана, шланги,
прісна вода тощо).
84	8h. Транспортний засіб для чищення каналізаційних мереж та
баків
85	Запис у свідоцтві про реєстрацію в якості самохідної робочої
машини або спеціального автотранспортного засобу.
Забороняється транспортування будь-яких матеріалів, такі як
мулисті відходи чи залишки переробки відходів, за винятком
спорядження до траспортного засобу для чищення каналізаційних
мереж та баків (наприклад, шланги, прісна вода тощо).
86	8i. Тарувальний транспортний засіб
87	Спеціальний транспортний засіб (за потреби свідоцтво про
спеціальний дозвіл згідно з Правилами ліцензування дорожнього
руху). Транспортний засіб має переважно використовуватися
для проведення або аналізу вимірювань, а не лише для
транспортування калібрувальних гир.
88	8j. Сільськогосподарський транспортний засіб-тягач або трактор
89	Запис під літерою J (клас транспортного засобу) з номером «87»
чи «89» та зазначення у пункті 4 (вид кузова) номера «1000».
Будь ласка, надайте докази у формі світлин. Старі свідоцтва про
реєстрацію: запис під кодовим номером «8710»
90	8k. Сільськогосподарський транспортний засіб-тягач або самохідне
шасі
91	Запис під літерою J (клас транспортного засобу) з номером «87»
чи «89» та зазначення у пункті 4 (вид кузова) номера «2000».
Будь ласка, надайте докази у формі світлин. Старі свідоцтва про
реєстрацію: запис під кодовим номером «8720».
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92	8l. Історичний транспортний засіб (зі спеціальним маркуванням,
дозвіл на експлуатацію в якості раритетного автомобіля)
93	Свідоцтво про реєстрацію зі спеціальним маркуванням «H» або
з червоним номерним знаком, що починається з «07», заява про
використання виключно в приватних цілях/для хобі.
94	8m. Навчальний транспортний засіб
95	Транспортний засіб, що постійно використовується виключно для
навчальних цілей та обладнаний подвійними органами керування.
Будь ласка, додайте копію свідоцтва про реєстрацію транспортного
засобу із записом щодо наявності подвійних органів керування
або відповідним висновком експертизи.
96	8n. Інші види транспортних засобів
97	Прохання описати окремо в графі 30 на сторінці 2 та додати
світлини.
98	9. Тестовий транспортний засіб
99	* Графа є обов’язковою для заповнення
100	Запис у свідоцтві про реєстрацію згідно з розд. 6 § 19 Правил
ліцензування дорожнього руху або документ, що підтверджує
спеціальний дозвіл згідно з розд. 1 § 70 Правил ліцензування
дорожнього руху.
101		10. Транспортний засіб для перевезення коней з великою
житловою зоною
102


Вимагається
наявність у транспортному засобі постійних
стаціонарних установок для відповідних цілей. Житлова зона
(без кабіни водія та без бічного вильоту) має складати не менш
50% корисної площі. Будь ласка, надайте докази у формі світлин.
Транспортний засіб не можна експлуатувати в поєднанні з
транспортним причепом. Вимагається заява про використання
виключно в приватних цілях/для хобі, а також опис об’ємного
співвідношення завантажувальної/житлової зони на основі
проектувальних креслень

109	Я погоджуюсь. (При онлайн-реєстрації)

Сторінка 3 з 3
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