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Pagalba pildant formuliarą

Prašom pildyti formuliarą tik vokiečių kalba. Ačiū.
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Įgaliota

1
Transporto priemonės, už kurias

nereikia mokėti kelių mokesčio:

Galiojimo pratęsimas

2
I. Pareiškėjas

3
Nuosekliai užpildykite atitinkamą formą. Jei negalite pasinaudoti

kompiuteriu, planšete ar išmaniuoju telefonu prašome rašyti aiškiai

ir spausdintinėmis raidėmis. Privalomi užpildyti laukeliai pažymėti *.

4
Klientų duomenys

5
Įmonė (turinti teisinį statusą) arba vardas ir pavardė

6
MB numeris

7
Adresu

8
Gatvė, namo numeris

9
Abonentinė pašto dėžė

10
Pašto indeksas

11
Vieta

12
Valstybė

13
Interneto svetainė

14
Kontaktinis asmuo

15
Vardas

16
Pavardė

17
Telefono Nr.

Šalies pasirinkimas

Pasirinkimas ir telefono numeris

18
El. Paštas

19
II. Galiojimo pratęsimas

20
Prašau pratęsti transporto priemonių, kurių „Toll Collect“ dar nėra

įregistravusi kaip transporto priemonių, už kurias nereikia mokėti

kelių mokesčio, įregistravimo galiojimą. Jei reikia, puslapį

nukopijuokite.

21
Transporto priemonės

22
Įregistravimo trukmė ne ilgesnė kaip 2 metai

23
Motorinės transporto priemonės valstybinis numeris

24
Oficialus variklinės transporto priemonės priekabos valstybinis

numeris

25
Nurodykite datą, kada norėsite transporto priemonę registruoti

trumpesniam kaip dviejų metų laikotarpiui.

26
(DD.mm.MMMM)

27
III. Deklaracija

28
Aš garantuoju, kad:

• esu nurodytų transporto priemonių valdytoja(s) ir kad kiekviena

transporto priemonė galiojančiu įregistravimo laikotarpiu nuolat, o

ne kurį laiką, atitiks išlygos sąlygas,

• pagal 1, 2a 3–7 punktus nurodant įregistravimo pagrindą variklinės

transporto priemonės paskirtis bus apibūdinama taip, kad ją bus

galima aiškiai nustatyti,

• pagal 8–10 punktus nurodant įregistravimo pagrindą transporto

priemonė nėra suprojektuota ir nebus naudojama komerciniam ar

darbiniam krovinių vežimui. Transporto priemonė dėl savo

konstrukcijos ypatybių (transporto priemonės tipas ir konstrukcijos

tipas) nepritaikyta kroviniams vežti ir ja kroviniai nebus vežami, kaip

apibrėžta Krovinių vežimo įstatymo (GüKG) 1 straipsnyje. Jeigu

transporto priemonė būtų naudojama komerciniam ar darbiniam

krovinių vežimui, įregistravimas būtų atšauktas.

29
Aš žinau, kad:

• esu atsakinga(s) už faktinį ir teisinį duomenų tikslumą

(savideklaracijos principas),

• įregistravimas suteikiamas ne ilgiau kaip dvejiems metams ir kad

esu įpareigota(s) „Toll Collect“ nedelsdamas pranešti apie galimus

pasikeitimus (pvz., apie įregistravimo pakeitimą arba išregistravimą)

ar bet kurios transporto priemonės atleidimo sąlygų panaikinimą,

• tai, kad aš įregistravau transporto priemonę arba transporto

priemonių junginį, nereiškia, kad „Toll Collect“ arba Federacinė

logistikos ir mobilumo tarnyba (vok. santrumpa – BALM) teisiškai

pripažįsta, jog jie yra atleisti nuo kelių naudotojo mokesčio.

• registruojant „Toll Collect“ atleidimą nuo kelių naudojimo mokesčio

duomenys, įskaitant specialiai parengtus dokumentus, perduodami

Federacinė logistikos ir mobilumo tarnyba (vok. santrumpa – BALM)

pareigūnams.

30
Aš suvokiu, kad

• atsakingos tarnybos turi teisę bet kada patikrinti mano pateiktų

duomenų teisingumą,

• už sąmoningą ir aplaidų kelių mokesčio nesumokėjimą arba

vėlavimą jį sumokėti gali būti skirta piniginė bauda iki 20000 €, ir, jei

buvo realizuota sukčiavimo nusikaltimo sudėtis (Baudžiamojo

kodekso 263 §), man gali grėsti laisvės atėmimo bausmė iki penkerių

metų arba piniginė bauda, be to, bus paskirta sumokėti nesumokėtus

mokesčius.

31
Užtikrinu, kad visi duomenys pilni ir teisingi.

32
Vieta, data

33
Parašas ir, jei reikia, firmos antspaudas

34
Blanką su juridiškai galiojančiu parašu ir bendrovės antspaudu bei

visus dokumentus prašome siųsti el. paštu: Mautbefreiung@toll-

collect.de

Jeigu įtraukiate priedus, prašome pasirūpinti, kad jie nebūtų didesni

kaip 5 MG.

35
Antraip, dokumentus taip pat galite siųsti paštu šiuo adresu:

Toll Collect GmbH

Kundenmanagement und Abrechnung

Postfach 11 03 29

10833 Berlin

Vokietijos

99
* Privalomas laukelis

1 puslapis iš 1
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