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Gwida ta’ kif timla

Jekk jogħġbok imla l-formula li hemm bil-Ġermaniż. Grazzi.
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B’ordni ta’

1
Vetturi eżentati min-nol: Estensjoni

2
I. Applikant

3
Jekk jogħġbok imla din il-formola kompletament. Jekk ma għandekx

kompjuter, tablet jew smartphone, jekk jogħġbok ikteb b'mod

leġġibbli b'ittri kbar. L-entrati meħtieġa huma mmarkati bis-simbolu

*.

4
Data tal-klijent

5
Kumpanija (flimkien mal-forma legali) jew isem

6
Numru tal-mudell

7
Indirizz

8
Numru tal-bini, it-triq

9
Kaxxa postali

10
Kodiċi Postali

11
Lokalità

12
Pajjiż

13
Websajt

14
Persuna ta' kuntatt

15
Kunjom

16
Isem

17
Telefown

Kodiċi tal-pajjiż

Kodiċi taż-żona u numru tat-telefon

18
Indirizz elettroniku

19
II. Estensjoni

20
B’dan qed napplika biex nestendi r-reġistrazzjoni ta’ vetturi,

irreġistrati diġà ma’ Toll Collect bħala mhux suġġetti għan-nol. Jekk

jogħġbok ikkopja din il-folja jekk aktar kopji huma meħtieġa.

21
Vetturi

22
Perijodu tar-reġistrazzjoni massimu ta’ sentejn

23
Reġistrazzjoni ta’ vettura b’mutur

24
Reġistrazzjoni tal-vettura għat-trejler

25
Jekk jogħġbok indika data hawnhekk jekk tixtieq tirreġistra l-vettura

għal anqas minn sentejn.

26
(JJ.XX.SSSS)

27
III. Dikjarazzjoni

28
Nafferma li

• jien id-detentur tal-vetturi b’mutur elenkati u li kull vettura

tissodisfa l-kundizzjonijiet ta’ eżenzjoni għall-perijodu kollu magħżul

ta’ reġistrazzjoni u mhux għal parti minnu biss,

• meta tkun mogħtija raġuni għar-reġistrazzjoni b’mod konformi mal-

punti 1, 2a u 3 sa 7, l-iskop maħsub indikat huwa identifikabbli b’mod

ċar minn barra l-vettura b’mutur,

• meta tkun mogħtija raġuni għar-reġistrazzjoni skont il-punti 8-10, il-

vettura la tkun strutturalment maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija

kummerċjali jew fl-operazzjoni ta' trasport għall-kont proprju u

lanqas ma tintuża għal dan il-għan. Il-karatteristiċi kostruzzjonali tal-

vettura (tip ta’ vettura u ta’ bodi) mhumiex maħsuba għall-ġarr tal-

oġġetti u l-vettura ma tintużax għall-ġarr tal-oġġetti fis-sens ta’ § 1

tal-Att Ġermaniż dwar it-Trasport tal-Oġġetti (GüKG). L-użu tal-

vettura fil-ġarr tal-merkanzija kummerċjali jew fl-operazzjoni ta'

trasport għall-kont proprju jeskludi r-reġistrazzjoni.

29
Jien konxju/a li

• jiena stess responsabbli għall-korrettezza fattwali u legali tal-

informazzjoni (prinċipju ta’ awtodikjarazzjoni),

• ir-reġistrazzjoni hija valida għal perijodu massimu ta’ sentejn, u li

obbligat ninnotifika lil Toll Collect minnufih dwar bidliet eventwali

(eż. bidla fir-reġistrazzjoni jew dereġistrazzjoni) jew f’każ li xi vettura

m’għadhiex tissodisfa l-kundizzjonijiet ta’ eżenzjoni,

• ir-reġistrazzjoni tal-vetturi jew kombinazzjonijiet ta’ vetturi indikati

minni timplika li ma hemm l-ebda rikonoxximent legali ta’ eżenzjoni

min-nol minn Toll Collect jew l-Uffiċċju Federali għal-Loġistika u l-

Mobbiltà (BALM).

• Toll Collect se tgħaddi d-data wkoll lill-Uffiċċju Federali għal-

Loġistika u l-Mobbiltà (BALM), inklużi d-dokumenti sottomessi

separatament, għall-iskop ta’ reġistrazzjoni għal eżenzjoni minn

nollijiet.

30
Jiena konxju li

• l-awtoritajiet kompetenti huma f’kull ħin intitolati li jivverifikaw

lpreċiżjoni ta’ l-informazzjoni li jiena pprovdejt,

• ikun hemm multa ta’ € 20,000 jekk b’intenzjoni jew neġliġenza ma

jsirx il-ħlas jew isir tard. Barraminhekk, jekk jiġi ppruvat li kien hemm

frodi (§ 263 StGB), sentenza sa ħames snin ħabs jew multa tista’ tiġi

imposta, u, il-ħlasijiet ta’ nol li ma tħallsux jiġu rkuprati.

31
B’dan qed nikkonferma li jien ipprovdejt tagħrif preċiż u sħiħ.

32
Lokalià, data

33
Firma, timbru tal-kumpanija

34
Jekk jogħġbok ibgħat il-formola b'firma legalment valida u timbru tal-

kumpanija u d-dokumenti kollha b'email fuq: Mautbefreiung@toll-

collect.de

Jekk jogħġbok taqbiżx id-daqs ta' 5 MB għall-annessi.

35
Inkella, tista' tibgħat ukoll id-dokumenti bil-posta lil:

Toll Collect GmbH

Kundenmanagement und Abrechnung

Postfach 11 03 29

10833 Berlin

il-Ġermanja

99
* Spazju meħtieġ

Paġna 1 minn 1
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