Anvisningar hur blanketten ska fyllas i

S

Vänligen fyll i den tyska blanketten.
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Ej vägavgiftspliktiga fordon:
Förlängning

2
3

I. Sökande
Var vänlig fyll i denna blankett fullständigt med din dator. Om du
inte har tillgång till en dator: Var vänlig texta med tydliga bokstäver.
Sätt kryss i tillämpliga fält. Obligatoriska fält är markerade med *.
Kunduppgifter
Företag (med rättslig form) eller namn
MB-nummer
Adress
Gatuadress
Postfack
Postnummer
Ort
Land
Webbplats
Kontaktperson
Tilltal
Herr
Fru
Efternamn, förnamn
Telefon
(var vänlig ange riktnummer och landsnummer)
Fax
(var vänlig ange riktnummer och landsnummer)
E-post
II. Förlängning
Jag ansöker om en förlängning av registreringen för fordon som
redan är registrerade som ej avgiftspliktiga hos Toll Collect. Kopiera
sidan om det behövs.
Fordon
Registreringstid i max. 2 år
Fordonets registreringsnummer
Registreringsnummer släpvagn
Ange ett datum här om du vill registrera fordonet för mindre än två
år.
(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Jag försäkrar härmed
• att jag är ägare till dessa fordon och att varje fordon under den
valda registreringstiden ständigt och inte endast tidvis uppfyller
förutsättningarna för vägavgiftsbefrielse,
• att motorfordonets avsedda syfte är ytterst entydigt vid
inlämnande av ett registreringsskäl enligt siffrorna 1, 2 a och 3 till 7,
• att fordonet vid inlämnande av ett registreringsskäl enligt siffrorna
8–10 inte är byggt eller används för industriell godstrafik eller
transport med egna fordon. Fordonet är med anledning av sina
konstruktionsegenskaper (fordons- och konstruktionstyp) varken
avsett för eller används för godstrafik i enlighet med §1 i den tyska
lagen om godstrafik (GüKG). Registreringen utesluter användning av
fordonet inom industriell transporttrafik eller transport med egna
fordon.
Jag är medveten om att
• jag själv ansvarar för att uppgifterna är sanningsenliga och rättsligt
riktiga (principen om ansvarsförsäkran),
• registreringen gäller i maximalt två år och att jag är skyldig att
omedelbart informera Toll Collect om eventuella ändringar (t.ex.
omregistrering eller avregistrering) eller om förutsättningarna för
avgiftsbefrielse för ett fordon upphör,
• en registrering av de av mig angivna fordonen eller
fordonskombinationerna inte medför någon rättsligt godkänd
avgiftsbefrielse genom Toll Collect eller det tyska godstrafikverket
(BAG).
Jag är medveten om att
• vederbörande ställen är berättigade att när som helst kontrollera
om mina uppgifter är sanningsenliga,
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• jag om jag uppsåtligen eller av oaktsamhet inte betalar vägavgiften
eller inte gör det i rätt tid, kan dömas till penningsböter på upp till
20.000 € och i fall där bedrägeri (enligt tyska strafflagen StGB)
fastställts, till fängelse upp till fem år eller böter samt att ej erlagda
vägavgifter måste erläggas i efterhand
Jag försäkrar att alla uppgifter är fullständiga och korrekta.
Den information som överförts av mig i samband med detta uppdrag
kommer endast att samlas in, bearbetas och användas av Toll Collect
i de syften som rör registreringen för befrielse från avgiftsplikten.
Toll Collect kommer även att överföra informationen samt den
separat bifogade dokumentationen till det tyska godstrafikverket
(BAG). Jag godkänner att Toll Collect bearbetar och använder den
information som samlats in inom ramen för detta uppdrag. Jag
godkänner även att Toll Collect överför denna information till det
tyska godstrafikverket (BAG).
Ja / Nej
Jag är medveten om att jag vid ett senare tillfälle kan återkalla detta
godkännande. Skicka din återkallelse till Toll Collect, Customer
Contact/Kontrolle, 10875 Berlin, Tyskland eller per fax till nr: +49 30
74077 7332.
Ort, datum
Underskrift och ev firmastämpel
Skicka blanketten inklusive eventuella bilagor med rättsligt gällande
underskrift och firmastämpel till följande adress:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Deutschland
eller skicka ett fax till nr:
+49 30 74077 7332
* Obligatoriska fält
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