Помощ при попълване

BG

Моля попълнете немския формуляр. Благодарим Ви!
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Необлагаеми с пътна такса превозни
средства: Удължаване
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I. Заявител
Моля, попълнете изцяло този формуляр с компютър. Ако нямате
на разположение компютър, моля, пишете четливо с печатни
букви. Моля, отбележете с кръстче съответстващите данни.
Задължителните за попълване полета са обозначени със *.
Данни на клиента
Фирма (с юридическа форма), респ. наименование
MB номер
Aдрес
Улица, номер
Пощенска кутия
Пощенски код
Населено място
Държава
Уеб сайт
Лице за контакт
Обръщение
Господин
Госпожа
Фамилно име, собствено име
Телефон
(моля, укажете код на града, съотв. код на държавата)
Факс
(моля, укажете код на града, съотв. код на държавата)
Имейл
II. Удължаване
Подавам заявление за удължаване на регистрацията на
превозни средства, които вече са регистрирани в Toll Collect като
необлагаеми с пътна такса. Моля, ако е необходимо, копирайте
страницата.
Превозни средства
Срок на регистрацията - макс. 2 години
Обозначение на държавата
Законен регистрационен номер на МПС - прикачна машина
Моля, тук посочете дата, ако желаете да регистрирате
превозното средство за срок, по-малък от две години.
(ДД.ММ.ГГГГ)
Уверявам, че
• аз съм притежател на посочените моторни превозни средства и
всяко превозно средство по време на избрания срок на
вписването е обхванато непрекъснато, не само понякога от
условията за освобождаване,
• при наличие на основание за вписване съгласно точки 1, 2 а и 3
до 7 посоченото предназначение на моторното превозно
средство може да се разпознава категорично по външния му вид,
• при наличие на основание за вписване съгласно точки 8-10
превозното средство нито е конструктивно предназначено за
товарен автотранспорт с търговска цел или за заводски
автотранспорт, нито се използва за това. Въз основа на своите
конструктивни характеристики (тип на превозното средство и на
конструкцията) превозното средство нито е предназначено за
товарен автотранспорт, нито се използва за такъв по смисъла на
параграф 1 от Закона за товарния автотранспорт (GüKG).
Вписването е изключено при ползване на превозното средство в
сферата на товарния автотранспорт с търговска цел или на
заводския автотранспорт.
Известно ми е, че
• лично съм отговорен за фактическата и правна достоверност на
информацията (принцип на личната декларация),
• Вписването се прави за максимален срок от две години и съм
длъжен незабавно да уведомявам Toll Collect за евентуални
промени (напр. пререгистрация или анулиране на регистрация)
или за отпадането на условията за освобождаване за всяко
превозно средство,
• с вписването на посочените от мен превозни средства, съотв.
комбинации от превозни средства не е свързано правно
признаване на освобождаването от пътна такса чрез Toll Collect
или Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG).

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29

30

Страница 1 от 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

31

32
33

34
35

36
37
38

99

Аз съзнавам, че
• отговорните служби са оторизирани по всяко време да
проверят достоверността на моите данни,
• преднамерено или по невнимание неплащане или не
навременно плащане на пътната такса може да се накаже с
парична глоба до 20.000 € и доколкото е осъществен състав на
престъплението измама (§ 263 StGB) подлежа на лишаване от
свобода до пет години или парична глоба, както и плащане на
неплатените такси.
Аз уверявам, че всички данни са пълни и правилни.
Toll Collect ще събира, обработва и използва предоставените от
мен в рамките на тази поръчка данни само за целите на
вписването за освобождаване от пътна такса. За целта Toll Collect
ще предостави данните, включително отделно представените
документи, и на Федералната служба за товарен автотранспорт
(BAG). Давам съгласието си Toll Collect да обработва и използва
събраните в рамките на тази поръчка данни. Освен това давам
съгласието си Toll Collect да предава тези данни на Федералната
служба за товарен автотранспорт (BAG).
Да / не
Известно ми е, че по всяко време мога да оттегля това съгласие с
действие в бъдеще. Моля, изпратете отмяната на Вашето
съгласие до Toll Collect, Customer Contact / Kontrolle, 10875 Berlin,
Германия или по факс на №: +49 30 74077 7332.
Населено място, дата
Подпис и евентуално печат на фирмата
Моля, изпратете формуляра, включително приложенията, с
валиден подпис и печат на фирмата, на следния адрес:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Германия
или по факс на №:
+49 30 74077 7332
* Задължително за попълване поле
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