Norādījumi par veidlapas aizpildīšanu

LV

Noteikti aizpildiet vācu valodā drukāto veidlapu. Paldies!
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Pretenzija par nodevas aprēķinu

2

Lūdzu, aizpildiet šo veidlapu elektroniskā veidā. Ja Jums nav
pieejams dators, lūdzu, rakstiet labi salasāmiem, drukātiem burtiem.
Lūdzu, atzīmējiet Jums atbilstošo variantu. Obligāti aizpildāmie
lauciņi ir apzīmēti ar *.
Klienta dati
Lietotāja numurs
Uzņēmums (ar tiesisko formu) vai vārds
Iela, Nr.
Pasta indekss
Pilsēta
Valsts
Kontaktpersona (uzvārds, vārds)
Tālrunis
(lūdzam norādīt kodu vai valsts kodu)
Norēķinu e-pasta adrese
Informācija par nodevas aprēķinu
Informācija par nodevas aprēķinu (turpinājums)
Nodevas aprēķina numurs
Pretenzija
Transporta līdzekļa valsts numura zīme
Ievades numurs
Apstrīdētā brauciena datums
Diena mēnesis gads
Reklamācijas iemesls
Nepareizi norādīts km skaits
nepareiza kaitīgo vielu emisijas klase
Nepareizs nodevas apjoms
Nodevas maksājums registrēts divas reizes
Lūdzam norādīt arī otro nodevas maksājuma reģistrācijas numuru
Citi iemesli
Lūdzu, pievienojiet īsu paskaidrojumu.
Lai iesniegtu citas reklamācijas, lūdzu izmantojiet atsevišķu veidlapu.
Apstrīdētā summa
eiro
Piezīmes
Pierādījumi / pielikumi *
Ievades kvītis (kopijas)
Transporta līdzekļa reģistrācijas apliecības (Vācijā izdotajām
reģistrācijas
apliecībām - I daļas) vai izziņas par transporta līdzekļa nodokli kopija
Cits
Iebildumi Toll Collect GmbH rakstveidā jāiesniedz divu mēnešu laikā.
Saskaņā ar Likumu par federālo reģionālo autoceļu izmantošanas
nodevu (BFStrMG) dati tiek dzēsti pēc diviem mēnešiem.
Ar šo es apliecinu, ka visas sniegtās ziņas ir pilnīgas un pareizas.
Toll Collect GmbH saglabās, apstrādās un izmantos Jūsu sniegtos
datus tikai pretenziju apstrādes nolūkos.
Vieta, datums
Paraksts un attiecīgajā gadījumā uzņēmuma zīmogs
Lūdzam nosūtīt šo veidlapu ar juridiski derīgu parakstu un
uzņēmuma
zīmogu uz sekojošu adresi: Toll Collect GmbH, Customer Service,
Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Vācija.
* Obligāti aizpildāmais lauciņš
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