Norādījumi par veidlapas aizpildīšanu
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Noteikti aizpildiet vācu valodā drukāto veidlapu. Paldies!
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Ar nodevu neapliekamie transporta
līdzekļi: Pagarinājums
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I. Lūguma iesniedzējs
Lūdzu, aizpildiet šo veidlapu elektroniskā veidā. Ja Jums nav
pieejams dators, lūdzu, rakstiet labi salasāmiem, drukātiem burtiem.
Lūdzu, atzīmējiet Jums atbilstošo variantu. Obligāti aizpildāmie
lauciņi ir apzīmēti ar *.
Klienta dati
Uzņēmums (ar tiesisko formu) vai vārds
MB numurs
Adrese
Iela, Nr.
Pasta kastīte
Pasta indekss
Pilsēta
Valsts
Tīmekļa vietne
Kontaktpersona
Uzruna
kungs
kundze
Vārds, uzvārds
Tālrunis
(lūdzam norādīt kodu vai valsts kodu)
Fakss
(lūdzam norādīt kodu vai valsts kodu)
E-pasts
II. Pagarinājums
Es iesniedzu pieprasījumu pagarināt reģistrāciju transporta
līdzekļiem, kas Toll Collect jau ir reģistrēti kā ar nodevu neapliekami
transporta līdzekļi. Nepieciešamības gadījumā lūdzam lappusi
nokopēt.
Transporta līdzekļi
Reģistrācijas termiņš maksimāli 2 gadiem
Mehāniskā transporta līdzekļa valsts numura zīme
Piekabes valsts numura zīme
Šeit lūdzam ierakstīt datumu, kurā transporta līdzekli vēlaties
reģistrēt termiņam, kas ir īsāks par diviem gadiem.
(DD.MM.GGGG)
Es apliecinu, ka
• esmu norādīto mehānisko transportlīdzekļu turētājs un ka katrs
transporta līdzeklis norādītajā reģistrācijas intervālā atbrīvojuma
nosacījumiem atbilst pastāvīgi un nevis daļēji,
• Punktiem 1, 2a un 3 līdz 7 atbilstoša reģistrācijas pamatojuma
gadījumā mehāniskā transporta līdzekļa pielietojums ir viennozīmīgi
nosakāms pēc ārējā izskata,
• Punktiem 8-10 atbilstoša reģistrācijas pamatojuma gadījumā
transporta līdzeklis konstruktīvi nav paredzēts komerciālajiem vai
industriālajiem kravu pārvadājumiem un to nevar izmantot šādiem
mērķiem. Transporta līdzekļa konstrukcijas īpašības (transporta
līdzekļa un konstrukcijas veids) to neļauj izmantot kravu
pārvadājumiem, un tas netiek izmantots kravu pārvadāšanas
mērķiem Likuma par kravu pārvadājumiem (Güterkraftverkehrsgesetz
– GüKG) 1. panta izpratnē. Transportlīdzekļa izmantošana
komerciālajiem vai industriālajiem kravu pārvadājumiem anulē
reģistrāciju.
Man ir zināms, ka
• uzņemos vienpersonisku atbildību par datu patiesumu un juridisko
precizitāti (pašdeklarācijas princips),
• Reģistrācijas maksimālais termiņš ir 2 gadi,un mans pienākums ir
nekavējoties sniegt Toll Collect informāciju par katra transporta
līdzekļa iespējamām statusa izmaiņām (piem., pārreģistrēšanu vai
noņemšanai no uzskaites) vai atbrīvojuma nosacījumu spēkā
neesamību,
• Norādīto transporta līdzekļu vai to kombināciju reģistrācija neuzliek
Toll Collect vai Federālajam kravu pārvadājumu birojam (BAG)
pienākumu sniegt juridisku atbrīvojumu no ceļu nodevas.
Es apzinos, ka
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• atbildīgajām iestādēm jebkurā laikā ir tiesības pārbaudīt manis
sniegtās informācijas pareizību,
• tīša vai aiz neuzmanības izdarīta nodevas nesamaksāšana vai tās
samaksāšana ar nokavēšanos var tikt sodīta ar naudas sodu līdz
20.000 € un, ja darbībai ir noziedzīga nodarījuma – krāpšanas sastāvs, saskaņā ar Vācijas Krimināllikuma (StGB) 263. pantu var tikt
piemērota brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai
naudas sods, kā arī tiks uzlikts par pienākumu veikt nesamaksāto
nodevu pēcapmaksu.
Ar šo es apliecinu, ka visas sniegtās ziņas ir pilnīgas un pareizas.
Toll Collect manis šī uzdevuma ietvaros sniegtos datus iegūs,
apstrādās un izmantos tikai reģistrācijai, lai atbrīvotu no pienākuma
maksāt autoceļu nodevu. Šim mērķim Toll Collect šos datus, iekļaujot
arī atsevišķi iesniegtos dokumentus, nodos arī Federālajam kravu
pārvadājumu birojam (BAG). Es piekrītu, ka Toll Collect apstrādā un
izmanto šī uzdevuma ietvaros iegūtos datus. Es piekrītu, ka Toll
Collect šos datus nodod Federālajam kravu pārvadājumu birojam
(BAG).
jā / nē
Man ir zināms, ka šo piekrišanu varu atsaukt jebkurā laikā. Savu
atsaukumu lūdzam sūtīt uz e-pastu: Mautbefreiung@toll-collect.de,
vai sūtiet atsaukumu uz Toll Collect GmbH, Kontrollcenter, Postfach
11 03 29, 10833 Berlin, Deutschland (Vācija) vai pa faksu uz numuru:.:
+49 30 74077 7332.
Vieta, datums
Veidlapu ar normatīvajiem aktiem atbilstošu parakstu un uzņēmuma
zīmogu, kā arī visus dokumentus lūdzam nosūtīt uz e-pastu:
Mautbefreiung@toll-collect.de
Pielikumiem lūgums nepārsniegt 5 MB lielumu. Varat nosūtīt
dokumentus arī pa pastu uz:
Toll Collect GmbH
Kontrollcenter
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Deutschland (Vācija)
vai nosūtiet tos pa faksu uz numuru: +49 30 74077 7332
Paraksts un attiecīgajā gadījumā uzņēmuma zīmogs
* Obligāti aizpildāmais lauciņš
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