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Täytä ehdottomasti saksankielinen kaavake. Kiitos!
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Toimeksiantaja

1
Tiemaksusta vapautetut ajoneuvot:

Pidennys

2
I. Hakija

3
Täytä tämä lomake kokonaisuudessaan. Jos käytettävissäsi ei ole

tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta, kirjoita selkeästi luettavilla

painokirjaimilla. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä *.

4
Asiakastiedot

5
Yritys (yhtiömuoto) tai nimi

6
MB-numero

7
Osoite

8
Lähiosoite

9
Postilokero

10
Postinumero

11
Postitoimipaikka

12
Maa

13
Verkkosivusto

14
Yhteyshenkilö

15
Sukunimi

16
Etunimi

17
Puhelin

Maan suuntanumero

Esivalinta ja puhelinnumero

18
Sähköposti

19
II. Pidennys

20
Anon sellaisten ajoneuvojen rekisteröinnin pidennystä, jotka on jo

rekisteröity Toll Collectille tiemaksuvelvollisuudesta vapautettuina.

Kopioi sivu tarvittaessa.

21
Ajoneuvot

22
Rekisteröinnin kesto enintään 2 vuotta

23
Ajoneuvon rekisteritunnus

24
Ajoneuvon rekisteritunnus perävaunu

25
Ilmoita tässä päivämäärä, jos haluat rekisteröidä ajoneuvon kahta

vuotta lyhyemmäksi ajaksi.

26
(PP.KK.VVVV)

27
III. Vakuutus

28
Vakuutan, että

• olen ilmoitettujen moottoriajoneuvojen haltija ja jokainen ajoneuvo

täyttää vapautusedellytykset valittuna rekisteröintiaikana jatkuvasti

eikä vain toisinaan

• jos on kohtien 1, 2 a ja 3–7 mukainen rekisteröintisyy,

moottoriajoneuvon ilmoitettu käyttötarkoitus on oltava

tunnistettavissa selkeästi ulkoa päin

• jos on kohtien 8–10 mukainen rekisteröintisyy, ajoneuvoa ei ole

tarkoitettu rakenteeltaan ammattimaiseen tavaraliikenteeseen tai

yrityksenliikenteeseen eikä sitä käytetä siihen. Ajoneuvoa ei ole

tarkoitettu rakenneominaisuuksiltaan (ajoneuvo- ja rakennetyyppi)

tavaraliikenteeseen, eikä sitä käytetä Saksan tavaraliikenteestä

annetun lain (GüKG) 1 §:n mukaiseen tavaraliikenteeseen. Jos

ajoneuvoa käytetään ammattimaiseen tai yrityksen

tavaraliikenteeseen, rekisteröinti ei ole mahdollinen.

29
Tiedän, että

• vastaan itse tietojen tosiasiallisesta ja lakimääräisestä

oikeellisuudesta (oman ilmoituksen periaate)

• rekisteröinti tehdään enintään kahdeksi vuodeksi ja olen

velvollinen ilmoittamaan Toll Collectille välittömästi mahdollisista

muutoksista (esim. muutosilmoitus tai peruutus) tai siitä, jos

ajoneuvon vapautusedellytykset poistuvat

• ilmoittamieni ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien

rekisteröiminen tiemaksusta vapautetuiksi ei merkitse sitä, että Toll

Collect tai Liittovaltion logiikan ja liikkuuvuuden virasto (BALM)

tunnustavat tiemaksusta vapauttamisen oikeudellisesti päteväksi.

• tiemaksuvelvollisuudesta vapauttamisen rekisteröintiä varten Toll

Collect lähettää tiedot mukaan lukien erityisesti esitetyt asiakirjat

myös Liittovaltion logiikan ja liikkuuvuuden virasto (BALM).

30
Olen tietoinen, että

• asianomaiset elimet ovat milloin tahansa oikeutettuja

tarkastamaan ilmoittamieni tietojen paikkansapitävyyden,

• tahallinen tai tuottamuksellinen tiemaksun laiminlyönti tai sen

viivästynyt suorittaminen voivat johtaa enimmillään 20.000 €

sakkorangaistukseen, tai mikäli teko on tahallinen petos (Saksan

Liittotasavallan rikoslakikirja StGB § 263), seurauksena voi olla

enintään viiden vuoden vapausrangaistus tai sakkorangaistus, sekä

suorittamatta jätetyt tiemaksut peritään jälkikäteen.

31
Vakuutan, että kaikki tiedot ovat täydellisiä ja oikein.

32
Paikka, päiväys

33
Allekirjoitus, mahd. yrityksen leima

34
Lähetä lomake laillisesti pätevällä allekirjoituksella ja yrityksen

leimalla varustettuna yhdessä kaikkien liitteiden kanssa

sähköpostilla osoitteeseen: Mautbefreiung@toll-collect.de

Pyydämme, että liitteiden koko ei ole yli 5 MB.

Vaihtoehtoisesti voit lähettää asiakirjat myös postitse osoitteeseen:

Toll Collect GmbH

Kontrollcenter

Postfach 11 03 29

10833 Berlin

Deutschland

35
Vaihtoehtoisesti voit lähettää asiakirjat myös postitse osoitteeseen:

Toll Collect GmbH

Kundenmanagement und Abrechnung

Postfach 11 03 29

10833 Berlin

Saksa

99
* Pakollinen kenttä
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