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Prosimy wypełnić koniecznie niemiecki formularz! Dziękujemy!

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 19, V 10.0, Stan: 01/2023

Na zlecenie

1
Pojazdy nie podlegające opłatom

drogowym Przedłużenie

2
I. Wnioskodawca

3
Prosimy o kompletne wypełnienie tego formularza. W razie braku

dostępu do komputera, tabletu lub smartfona proszę pisać wyraźnie,

drukowanymi literami. Pola obowiązkowe są oznaczone *.

4
Dane klienta

5
Firma (z formą prawną) lub imię i nazwisko

6
Numer MB

7
Adres

8
Ulica, nr

9
Skrytka pocztowa

10
Kod pocztowy

11
Miejscowość

12
Kraj

13
Strona internetowa

14
Osoba kontaktowa

15
Nazwisko

16
Imię

17
Telefon

Numer kierunkowy kraju

Numer kierunkowy i numer telefonu

18
e-mail

19
II. Przedłużenie

20
Wnoszę o przedłużenie rejestracji pojazdów, które są już

zarejestrowane w Toll Collect jako niepodlegające opłatom

drogowym. W razie potrzeby skopiować stronę.

21
Pojazdy

22
Okres rejestracji maks. 2 lata

23
Numer rejestracyjny pojazdu silnikowego

24
Numer rejestracyjny przyczepy

25
Prosimy o wprowadzenie odpowiedniej daty, jeśli pojazd ma być

zarejestrowany na okres krótszy niż dwa lata.

26
(DD.MM.RRRR)

27
III. Oświadczenie

28
Niniejszym oświadczam, że

• jestem właścicielem wymienionych pojazdów i każdy z nich cały

czas, a nie tylko tymczasowo, podlega kryteriom zwolnienia w

wybranym okresie rejestracji,

• przy przedłożeniu powodu rejestracji zgodnego z punktami 1, 2 a i 3

do 7 podany cel przeznaczenia pojazdu był jednoznacznie widoczny,

• przy przedłożeniu powodu rejestracji zgodnego z punktami 8-10

podano, że pojazd nie jest przeznaczony konstrukcyjnie ani

wykorzystywany do transport towarów w ramach prowadzonej

działalności ani transportu zakładowego. Pojazd ze względu na swoje

cechy konstrukcyjne (rodzaj pojazdu i konstrukcji) nie jest

przeznaczony ani wykorzystywany do transportu towarów w

rozumieniu §1 ustawy o transporcie drogowym towarów (GüKG).

Wykorzystywanie pojazdu do transportu towarów w ramach

prowadzonej działalności lub transportu zakładowego wyklucza

rejestrację.

29
Przyjmuję do wiadomości, że

• ponoszę wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość danych pod

względem faktycznym i prawnym (zasada samodeklaracji),

• rejestracja obowiązuje przez maksymalnie dwa lata i zobowiązuję

się do niezwłocznego poinformowania firmy Toll Collect o

ewentualnych zmianach (np. zmianie rejestracji lub wyrejestrowaniu)

lub uchyleniu kryteriów zwolnienia w odniesieniu do każdego

pojazdu,

• rejestracja wymienionych przeze mnie pojazdów lub zespołów

pojazdów nie oznacza zatem, że Toll Collect lub Federalny Urząd

Logistyki i Mobilności (BALM) uznały te pojazdy za prawnie zwolnione

z opłat drogowych

• w celu rejestracji zwolnienia z obowiązku uiszczania opłat

drogowych Toll Collect przekaże te dane wraz z przedłożonymi

osobno dokumentami również do Federalnego Urzędu Logistyki i

Mobilności (BALM).

30
Przyjmuję do wiadomości, że

• właściwe organy mają w każdej chwili prawo sprawdzić zgodność

podanych przeze mnie informacji,

• umyślne lub nieumyślne nieuiszczanie lub niepunktualne uiszczanie

opłat drogowych podlega karze grzywny do 20 000 euro, za które w

przypadku wykazania zespołu znamion oszustwa (§ 263 StGB) grozi

kara pozbawienia wolności do lat pięciu lub kara grzywny,

równocześnie nieuiszczone opłaty drogowe podlegają egzekucji.

31
Zapewniam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są

kompletne i zgodne z prawdą.

32
Miejscowość, data

33
Podpis i ewent. stempel firmowy

34
Prosimy o przesłanie formularza z prawnie wiążącym podpisem i

stemplem firmowym i wszystkich dokumentów na adres e-mail:

Mautbefreiung@toll-collect.de

Prosimy o nieprzekraczanie rozmiaru załączników wynoszącego 5 MB.

35
Alternatywnie można przesłać dokumenty także pocztą na adres:

Toll Collect GmbH

Kundenmanagement und Abrechnung

Postfach 11 03 29

10833 Berlin

Deutschland

99
* Pole obowiązkowe
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