Abi vormi täitmiseks

EST

Palun täitke tingimata ära saksakeelne vorm. Tänan!
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Maksuvabad sõidukid: Pikendus

2
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I. Ettepaneku tegija
Palun täitke see vorm arvutiga täielikult. Kui Teie käsutuses ei ole
arvutit, siis kirjutage hästi loetavates trükitähtedes. Õigesse välja
tehke palun rist. Kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga *.
Kliendi andmed
Firma (koos õigusliku vormiga) või nimi
MB-number
Aadress
Tänav, nr
Postkast
Postiindeks
Koht
Riik
Veebileht
Kontaktisik
Pöördumine
Härra
Proua
Nimi, eesnimi
Telefon
(koos suunanumbri või riigi koodiga)
Faks
(koos suunanumbri või riigi koodiga)
E-post
II. Pikendus
Ma taotlen registreerimise pikendust sõidukitele, mis on juba Toll
Collecti juures maksuvabadena registreeritud. Palun vajaduse korral
lehekülg kopeerida.
Sõidukid
Registreerimise kestus maks. 2 aastaks
Mootorsõiduki ametlik numbe
Mootorsõiduki ametlik haagis
Palun sisestage siia kuupäev, kui soovite sõidukit registreerida
lühemaks ajaks kui kaks aastat.
(pp.kk.aaaa)
Ma kinnitan, et
• olen asjaomaste mootorsõidukite valdaja ning igale sõidukile
kohaldatakse valitud registreerimise ajavahemikus alaliselt, mitte
ainult aeg-ajalt erandeid käsitlevaid sätteid,
• punktide 1, 2 a ja 3 kuni 7 kohase registreerimisaluse esinemisel on
mootorsõiduki asjakohane sihtotstarve väga üheselt tuvastatav,
• numbrite 8-10 kohase registreerimisaluse esinemisel ei ole sõiduk
ehituslikult ette nähtud kaubaveoteenuste osutamiseks või
omatarbeliseks veoks ning sõidukit ei kasutata selleks. Sõiduk ei ole
oma konstruktsiooniomadustelt (sõiduki liik ja kereliik) mõeldud
kaubaveoks ning seda ei kasutata kaubaveoks Saksamaa
kaubaveoseaduse (GüKG) §1 tähenduses. Sõiduki kasutamine
kaubaveoteenuste osutamisel või omatarbelisel veol välistab
registreerimise.
Mulle on teada, et
• olen ise vastutav andmete tegeliku ja õigusliku õigsuse eest
(enesedeklaratsiooni printsiip),
• registreering tehakse maksimaalselt kaheks aastaks ja ma olen
kohustatud Toll Collecti viivitamatult teavitama võimalikest
muudatustest (nt ümberregistreerimine või arvelt mahavõtmine) või
erandeid käsitlevate sätete äralangemisest mis tahes sõiduki jaoks,
• minu poolt esitatud sõidukite või sõidukite kombinatsioonide
registreerimisega ei seondu kiirteemaksust vabastamise juriidiline
tunnustamine Toll Collecti või Riikliku kaubavedude ameti (BAG)
poolt.
Olen teadlik sellest, et
• asjaomastel instantsidel on igal ajal õigus minu andmete õigsust
kontrollida,
• kiirteemaksu tahtliku või hooletusest tingitud õigeks ajaks
tasumata jätmise eest võidakse karistada rahatrahviga kuni 20.000 €
ning kui on tuvastatud pettuse kuritöö koosseis (kriminaalseadustiku
§ 263), ähvardab vabadusekaotus kuni viis aastat või rahatrahv ja
tasumata maksud nõutakse sisse tagantjärele.
Kinnitan, et kõik andmed selles dokumendis on täielikud ja õiged.
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Toll Collect kogub, töötleb ja kasutab käesoleva käsundi raames
minu poolt edastatud andmeid ainult maksukohustusest
vabastamise registreerimise otstarbel. Selleks edastab Toll Collect
andmed koos eraldi esitatud dokumentidega ka riiklikule
kaubavedude ametile (BAG). Ma olen nõus, et Toll Collect töötleb ja
kasutab käesoleva käsundi raames saadud andmeid. Lisaks sellele
olen nõus, et Toll Collect edastab need andmed riiklikule
kaubavedude ametile (BAG).
Ja / Ei
Mulle on teada, et ma tulevikus saan selle nõusoleku igal ajal tagasi
võtta. Saatke oma tagasivõtuavaldus Toll Collectile, Customer
Contact / Kontrolle, 10875 Berlin, Deutschland või faksige see
numbrile: +49 30 74077 7332.
Koht, kuupäev
Allkiri ja vajadusel firma pitsat
Palun saatke see vorm koos lisadega õiguslikus mõttes kehtiva
allkirja ja firma pitsatiga varustatuna järgmisele aadressile:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Deutschland
või faksige see numbrile:
+49 30 74077 7332
* Kohustuslik väli
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