Ajuda para preencher
Por favor, não se esqueça de preencher o formulário em alemão.
Muito obrigado!
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Veículos isentos do pagamento de
portagens: Prolongamento
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I. Requerente
Por favor, preencha este formulário na totalidade usando o
computador. Se não tiver um computador à disposição, escreva em
letra de imprensa bem legível. Por favor, assinale os respectivos
campos. Os campos de preenchimento obrigatório estão assinalados
com *.
Dados do cliente
Firma (com forma legal) ou nome
Número MB
Endereço
Rua, n.º
Apartado
Código postal
Localidade
País
Página Web
Contacto
Título
Senhor
Senhora
Apelido, nome próprio
Telefone
(por favor, indicar indicativos internacionais e nacionais)
Fax
(por favor, indicar indicativos internacionais e nacionais)
E-mail
II. Prolongamento
Solicito o prolongamento da inscrição de veículos já inscritos na Toll
Collect como isentos do pagamento de portagens. Se necessário, por
favor, copie a página.
Veículos
Duração de inscrição máx. de 2 anos
Matrícula do veículo motorizado
Matrícula reboque
Por favor, indique aqui uma data se pretender inscrever o veículo
durante um período inferior a dois anos.
(dd.mm.aaaa)
Declaro que
• sou proprietário dos veículos motorizados indicados e que todos
estão, permanentemente e não apenas temporariamente,
abrangidos pelas condições de isenção durante o período de
inscrição selecionado,
• no caso de existência de um motivo de inscrição segundo os
números 1, 2 a e 3 a 7, a finalidade indicada do veículo motorizado é
claramente reconhecível por fora,
• no caso de existência de um motivo de inscrição segundo o número
de 8 a 10, o veículo não se destina construtivamente ao transporte
de mercadorias por conta de outrem ou por conta própria, nem pode
ser utilizado para o efeito. De acordo com as suas características
concecionais (tipo de veículo e de chassis), o veículo não se destina
ao transporte rodoviário de mercadorias, nem é utilizado para o
transporte rodoviário de mercadorias na aceção do art.º 1.º da lei
alemã relativa ao transporte rodoviário de mercadorias
(Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)). Uma utilização do veículo no
transporte de mercadorias por conta de outrem ou por conta própria
anula a inscrição.
Tomei conhecimento que
• sou responsável pela exatidão factual e legal dos dados (princípio
da autodeclaração),
• a inscrição é realizada por um período máximo de dois anos e que
sou obrigado a comunicar de imediato à Toll Collect eventuais
alterações (p. ex., mudança ou cancelamento da inscrição) ou
quando as condições de isenção de algum veículo deixarem de estar
reunidas,
• a inscrição dos veículos ou das combinações de veículo por mim
indicados não implica qualquer reconhecimento legal da isenção do
pagamento de portagens por parte da Toll Collect ou da direção
federal de transporte de mercadorias (BAG).

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

Página 1 de 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

31

32
33

34
35

36
37
38

99

Tenho consciência de que
• as entidades competentes estão a qualquer altura autorizadas a
verificar a veracidade das informações fornecidas pela minha
pessoa,
• a falta de pagamento deliberada ou negligente das portagens ou o
pagamento não atempado das mesmas pode ser punido com uma
multa de até 20.000 € e, caso tenha sido cometida fraude (Artigo §
263 StGB), o infractor poderá ser punido com uma pena de prisão de
até cinco anos ou multa, sendo que as taxas não pagas serão
cobradas posteriormente.
Asseguro que todas as informações correspondem à verdade e estão
completas.
A Toll Collect apenas recolherá, processará e utilizará os dados
transmitidos por mim no âmbito deste pedido para fins de inscrição
para isenção do pagamento de portagem obrigatória. Para o efeito, a
Toll Collect também transmitirá à direção federal de transporte de
mercadorias (BAG) os dados, incluindo os documentos apresentados
separadamente. Autorizo a Toll Collect a processar e utilizar os
dados recolhidos no âmbito do presente pedido. Além disso,
autorizo que a Toll Collect transmita os respetivos dados à direção
federal de transporte de mercadorias (BAG).
Sim / Não
Tenho conhecimento que posso revogar a qualquer momento esta
autorização com efeitos futuros. A revogação deve ser enviada para
Toll Collect, Customer Contact / Kontrolle, 10875 Berlin, Deutschland
ou, por fax, para o n.º: +49 30 74077 7332.
Local, data
Assinatura e, event., carimbo da empresa
Por favor, envie o formulário, incluindo anexos, com assinatura legal
e carimbo da empresa para o seguinte endereço:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Deutschland
ou, por fax, para o n.º:
+49 30 74077 7332
* Campo de preenchimento obrigatório
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