Ajutor pentru completarea formularului
Rugăm completaţi formularele întocmite în limba germană.
Vă mulţumim!
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Autovehicule care nu trebuie taxate:
Prelungire

2
3

I. Solicitant
Vă rugăm să completaţi în întregime acest formular. Dacă nu aveţi la
dispoziţie un computer, vă rugăm să scrieţi lizibil, cu litere de tipar.
Câmpurile corespunzătoare se vor bifa. Câmpurile obligatorii sunt
marcate cu o steluţă*.
Datele clientului
Firma (cu forma juridică), respectiv numele
Număr MB
Adresa
Stradă, nr.
Căsuţa poştală
CP
Localitatea
Ţara
Website
Persoana de contact
Titlu
Domn
Doamnă
Nume, prenume
Telefon
(vă rugăm să precizaţi prefixul resp. prefixul ţării)
Fax
(vă rugăm să precizaţi prefixul resp. prefixul ţării)
E-mail
II. Prelungire
Solicit prelungirea înregistrării autovehiculelor deja înregistrate la
Toll Collect ca neavând obligație de plată a taxei rutiere. Vă rugăm să
copiați pagina dacă este necesar.
Autovehicule
Durată de înregistrare max. 2 ani
Număr oficial de înmatriculare al vehiculului cu motor
Numărul oficial de înmatriculare al autovehiculului - remorcă
Vă rugăm să indicați o dată, în cazul în care doriți să înregistrați
autovehiculul pentru mai puțin de doi ani.
(ZZ.LL.AAAA)
Declar că
• sunt deținătorul autovehiculelor indicate și că fiecare autovehicul
îndeplinește, în perioada de înregistrare selectată, premisele pentru
scutirea de taxă, în mod permanent și nu doar temporar,
• la prezentarea unui motiv de înregistrare conform cifrei 1, 2 a și 3
până la 7, scopul indicat al autovehiculului este ușor de recunoscut
la exterior,
• la prezentarea unui motiv de înregistrare conform cifrei 8-10,
autovehiculul nu este destinat, din construcție, și nici utilizat pentru
transportul comercial de mărfuri sau în nume propriu. Prin
caracteristicile constructive (tipul de autovehicul și tipul de
construcție), autovehiculul nu este destinat transportului de mărfuri
și nici nu este utilizat pentru transportul de mărfuri în sensul
articolului 1 din Legea privind transportul de mărfuri (GüKG).
Înregistrarea exclude utilizarea autovehiculului pentru transportul
comercial de mărfuri sau transportul în nume propriu.
Am luat cunoștință de faptul că
• sunt responsabil de corectitudinea efectivă și juridică a
informațiilor (principiul declarației proprii),
• înregistrarea are o valabilitate de maximum doi ani și sunt obligat
să informez imediat Toll Collect despre eventualele modificări (de ex.
modificarea sau deînregistrarea) sau în cazul în care nu mai sunt
îndeplinite premisele pentru scutirea de taxă pentru fiecare
autovehicul,
• Odată cu înregistrarea autovehiculelor sau combinațiilor de
autovehicule indicate de minte, nu este obligatorie o recunoaștere
legală a scutirii de taxă de Toll Collect sau de Autoritatea federală
pentru transporturile de marfă (BAG).
Sunt conştient că
• oficiile competente sunt îndreptăţite oricând să verifice
corectitudinea informaţiilor mele,

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

31

Pagina 1 din 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

32
33

34
35

36
37
38

99

• neplata deliberată sau din neglijenţă sau neplata la timp a taxei
rutiere se somează cu o amendă de până la 20.000 € şi, dacă corpus
delicti a înşelătoriei (Art. 263 StGB) a fost îndeplinit, ameninţă
sentinţa de închisoare de până la cinci ani sau amenda, precum şi
taxele neplătite pot fi impuse ulterior.
Garantez că toate informaţiile sunt complete şi corecte.
Toll Collect va colecta, prelucra și utiliza datele transmise de mine în
cadrul acestei comenzi, doar în scopul înregistrării pentru scutirea
de obligația de plată a taxei rutiere. Pentru aceasta, Toll Collect va
transmite datele, inclusiv documentele prezentate separat, și către
Autoritatea federală pentru transporturile de marfă (BAG). Sunt de
acord ca Toll Collect să prelucreze și să utilizeze datele colectate în
cadrul acestei comenzi. Sunt de acord și ca Toll Collect să transmită
aceste date către Autoritatea federală pentru transporturile de marfă
(BAG).
Da/Nu
Am luat cunoștință de faptul că îmi pot retrage acordul dat, cu efect
ulterior. Vă rugăm să transmiteți revocarea la adresa Toll Collect,
Customer Contact / Kontrolle, 10875 Berlin, Germania, sau, prin fax,
la numărul: +49 30 74077 7332.
Localitatea, data
Semnătura şi, dacă este cazul, ştampila firmei
Vă rugăm să trimiteți formularul, inclusiv documentele anexate, cu
semnătură autorizată și ștampila firmei, la următoarea adresă:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Germania
sau prin fax, la numărul:
+49 30 74077 7332
* Câmp obligatoriu
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Ordonator:

