Udfyldelsesvejledning

DK

Du bedes udfylde den tyske formular. På forhånd tak!
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Køretøjer uden gebyrpligt:
Forlængelse

2
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I. Ansøger
Udfyld venligst denne formular fuldstændigt med computeren. Hvis
du ikke har en computer til rådighed, bedes du skrive læsevenligt
med blokbogstaver. Afkryds venligst det relevante. Felter mærket
med * er obligatoriske felter.
Kundedata
Firma (med retsform) eller navn
MB-nummer
Adresse
Gade, nr.
Postboks
Postnr.
By
Land
Website
Kontaktperson
Tiltale
Hr.
Fru
Efternavn, fornavn
Telefon
(angiv venligst landekode)
Fax
(angiv venligst landekode)
E-mail
II. Forlængelse
Jeg ansøger om forlængelse af registreringen af køretøjer, som
allerede er registreret hos Toll Collect som ikke-gebyrpligtige. Kopier
venligst siden, hvis det er nødvendigt.
Køretøjer
Registreringstid på maks. 2 år
Motorkøretøjets indregistreringsnummer
Anhængerens indregistreringsnummer
Angiv her en dato, hvis køretøjet skal registreres i mindre end to år.
(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Jeg bekræfter hermed, at
• jeg ejer de angivne motorkøretøjer, og at hvert enkelt køretøj
permanent og ikke kun lejlighedsvist opfylder betingelserne for
fritagelsen i den valgte registreringsperiode
• den angivne formålsbestemmelse entydigt fremgår af
motorkøretøjets ydre i forbindelse med en registreringsgrund iht.
ciffer 1, 2a og 3 til 7
• køretøjet hverken konstruktionsbetinget er beregnet til
erhvervsmæssig godstransport eller fabrikstrafik eller anvendes til
dette formål i forbindelse med en registreringsgrund iht. ciffer 8-10.
På baggrund af køretøjets konstruktionsmæssige kendetegn
(køretøjs- og opbygningstype) er dette hverken beregnet til
godstransport eller anvendes til godstransport i henhold til §1 i den
tyske lov om godstransport (GüKG). En registrering udelukker, at
køretøjet må anvendes til erhvervsmæssig godstransport eller
fabrikstrafik.
Jeg er gjort bekendt med, at
• jeg selv er ansvarlig for, at oplysningerne faktisk og juridisk er
korrekte (selvdeklarationsprincip)
• registreringen varer maksimalt to år, og at jeg er forpligtet til
omgående at informere Toll Collect om eventuelle ændringer (f.eks.
omregistrering eller afmeld) eller hvis betingelserne for fritagelsen
bortfalder
• der ikke er forbundet nogen juridisk anerkendelse af
gebyrfritagelsen fra Toll Collects eller forbundskontoret for
godstransports (BAG) side i forbindelse med registreringen af de af
mig angivne køretøjer eller køretøjskombinationer.
Jeg er mig bevidst, at
• de kompetente myndigheder til enhver tid er berettiget til at
kontrollere mine oplysningers rigtighed,
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• en forsætlig eller uagtsom manglende eller ikke rettidig betaling af
gebyret kan straffes med en bøde på op til 20.000 €, og såfremt
gerningsindholdet bedrageri (den tyske straffelovs § 263) er
realiseret, kan der blive tale om fængsel i op til fem år eller bøde og
de ikke betalte gebyrer vil blive efteropkrævet.
Jeg forsikrer, at alle oplysninger er komplette og korrekte.
Toll Collect registrerer, bearbejder og anvender kun de data, som jeg
oplyser inden for rammerne af denne kontrakt, til registrering af
fritagelsen for gebyrpligten. I den forbindelse sender Toll Collect
også dataene inklusive de separat vedlagte dokumenter til
forbundskontoret for godstransport (BAG). Jeg accepterer, at Toll
Collect bearbejder og anvender de data, der registreres inden for
rammerne af denne kontrakt. Endvidere accepterer jeg, at Toll
Collect videresender disse data til forbundskontoret for
godstransport (BAG).
Ja / Nej
Jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid kan annullere mit samtykke
med fremtidig virkning. En sådan annullering sendes til Toll Collect,
Customer Contact / Kontrolle, D-10875 Berlin, Tyskland eller faxes til
nr.: +49 30 74077 7332.
By, dato
Underskrift og evt. firmastempel
Send venligst formularen inklusive bilag med bindende underskrift
og firmastempel til følgende adresse:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
D-10875 Berlin
Tyskland
eller fax den til nr.:
+49 30 74077 7332
* Obligatorisk felt
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På vegne af

