Hjelp til utfylling
Denne teksten hjelper deg med å fylle ut registreringsskjemaet
korrekt. Vennligst fyll ut det tyske skjemaet.
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Ikke avgiftspliktige kjøretøy:
Forlengelse

2
3

I. Søker
Vennligst fyll dette skjemaet komplett ut på pc. Hvis du ikke har en
datamaskin til disposisjon kan du godt skrive for hånd, men skriv
leselig med store bokstaver. Kryss av i aktuell rute. Pliktfelt er
merket med *.
Kundedata
Firma (med selskapsform) eller navn
MB-nummer
Adresse
Gate, vei
Postboks
Postnummer
Sted
Land
Nettsted
Kontaktperson
Tiltale
Herr
Fru
Etternavn, fornavn
Telefon
(vennligst oppgi forvalg eller nasjonalt forvalg)
Telefaks
(vennligst oppgi forvalg eller nasjonalt forvalg)
E-post
II. Forlengelse
Jeg søker om forlengelse av registreringen av kjøretøyer som
allerede er registrert som ikke avgiftspliktige hos Toll Collect. Kopier
siden om nødvendig.
Kjøretøyer
Registreringsvarighet for maks. 2 år
Kjøretøyets nummerskilt
Tilhengerens nummerskilt
Før inn en dato her, dersom du ønsker å registrere kjøretøyet for
mindre enn to år.
(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Jeg forsikrer at
• jeg er eier av de angitte motorkjøretøyene, og at hvert kjøretøy
faller inn under forutsetningene for fritak over hele det valgte
registreringstidsrommet, og ikke bare tidvis,
• den angitte formålsbestemmelsen for motorkjøretøyet er klart
synlig utvendig når det foreligger en registreringsgrunn iht. paragraf
1, 2 a og 3 til 7,
• kjøretøyet i konstruksjonsmessig henseende verken er bestemt for
eller anvendes til ervervsmessig godstrafikk eller fabrikktransport
når det foreligger en registreringsgrunn iht. paragraf 8-10. Kjøretøyet
er ikke bestemt for godstrafikk ut ifra dets konstruksjonsmessige
egenskaper (type kjøretøy og overstell), og blir heller ikke brukt til
godstrafikk slik det defineres i §1 i den tyske loven om godstrafikk
(Güterkraftverkehrsgesetz - GüKG). Bruk av kjøretøyet til
ervervsmessig godstrafikk eller fabrikktransport utelukker en
registrering.
Jeg er kjent med at
• jeg selv står ansvarlig for den faktiske og rettslige riktigheten av
opplysningene (prinsippet om egenerklæring),
• registreringen foretas for maksimalt to år og jeg er forpliktet til
umiddelbart å gi Toll Collect beskjed om eventuelle endringer
(eksempelvis om- eller avmelding) eller dersom forutsetningene for
fritaket bortfaller - dette gjelder for hvert kjøretøy,
• registreringen av kjøretøy eller kjøretøykombinasjoner som jeg har
angitt, innebærer ikke at Toll Collect eller det tyske direktoratet for
godstrafikk (BAG) rettslig anerkjenner avgiftsfritaket.
Jeg er klar over at
• de ansvarlige instanser til enhver tid er berettiget til å kontrollere
opplysningene mine,
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• det å forsettelig eller uaktsomt ikke – eller ikke i tide - betale
veiavgift kan straffes med en bot på inntil 20.000 € og, såfremt det
foreligger bedrageri (§ 263 StGB (tysk straffelov)), frihetsberøvelse på
inntil 5 år eller bøtelegging, og at ikke innbetalte avgifter vil bli
innkrevet i ettertid.
Jeg forsikrer at alle opplysninger er fullstendige og korrekte.
Toll Collect skal bare innhente, bearbeide og bruke dataene jeg
overfører i forbindelse med dette oppdraget til det formål å
registrere fritak fra avgiftsplikten. Til dette vil Toll Collect også
oversende dataene, inkludert separat leverte dokumenter, til det
tyske direktoratet for godstrafikk (BAG). Jeg samtykker i at Toll
Collect bearbeider og bruker dataene som er innhentet i forbindelse
med dette oppdraget. I tillegg til dette samtykker jeg i at Toll Collect
oversender disse dataene til det tyske direktoratet for godstrafikk
(BAG).
Ja/Nei
Jeg er kjent med at jeg til enhver tid kan tilbakekalle dette samtykket
med fremtidig virkning. Din tilbakekalling retter du til Toll Collect,
Customer Contact / Kontrolle, 10875 Berlin, Tyskland, eller du sender
tilbakekallingen som telefaks til nr.: +49 30 74077 7332.
Sted, dato
Underskrift og evt. firmastempel
Vennligst send skjemaet inkludert vedlegg med juridisk gyldig
underskrift og firmastempel til følgende adresse:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postboks 11 03 29
10833 Berlin
Tyskland
eller send det som telefaks til nr.:
+49 30 74077 7332
* Pliktfelt
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På oppdrag fra

