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Vyplňte prosím nutně německý formulář. Děkujeme!

Informace pro držitele vozidel, která
nemusí odvádět mýto
Vozidla, která nemusí odvádět mýto
Dle § 1 odstavce 1 a 2 Zákona o mýtě na spolkových dálkových
komunikacích (Bundesfernstraßenmautgesetz, BFStrMG) nemusí
určitá vozidla a soupravy vozidel odvádět mýto.
Pod to spadají následující vozidla osvobozená od placení mýta:
• autobusy
• vojenská vozidla
• vozidla policie,
• vozidla civilní ochrany a ochrany před katastrofami
• vozidla, která jsou používána obecně prospěšnými nebo
charitativními organizacemi pro dopravu materiálů humanitární
pomoci pro zmírnění tísňové situace
• hasičská vozidla
• vozidla všech nouzových služeb
• vozidla Spolkové Republiky
• vozidla, která jsou používána výlučně pro služby spojené s údržbou
silnic a provozem silnic včetně čištění silnic a zimních služeb
• vozidla, která jsou používána výlučně pro účely pouťové a cirkusové
živnosti
• zemědělská nebo lesnická vozidla s konstrukčně podmíněnou
nejvyšší rychlostí 40 km/h, která jsou používána zemědělskými nebo
lesnickými podniky, jakož i příslušnými podniky poskytujícími služby
pro běžné přepravování zemědělských a lesnických výrobků nebo
komodit,
• vozidla s elektrickým pohonem ve smyslu § 2 č. 1 zákona o
elektromobilitě (orig. zkr. EmoG),
• vozidla s pohonem na zemní plyn (CNG nebo LNG), maximálně do
31.12.2020 (žádný zkapalněný plyn)

odhlášení
vozidel, která nemusí odvádět mýto.
Vyplňte prosím kompletně příslušný formulář. Vyplněné tiskopisy
zašlete prosím podepsané spolu s fotokopiemi všech technických
průkazů (osvědčení o registraci vozidla, část I) a s příslušnými
doklady společnosti Toll Collect.
Pro prodloužení platí zjednodušený proces: Nebyly-li dokumenty
vozidla od první registrace obsahově změněny, nemusíte znovu
zasílat kopie.
Zašlete prosím všechny podepsané podklady na adresu: Toll Collect
GmbH, Customer Contact/ Kontrolle, 10875 Berlin, Německo, nebo je
odfaxujte na č.: +49 30 74077 7332.

Vozidla, která nejsou ani určena pro nákladní dopravu, ani se k tomu
nepoužívají, jsou bez mýtné povinnosti.
U vozidel osvobozených od placení mýta musí být patrné, že jsou
tato motorová vozidla určena k danému účelu. Z toho jsou vyjmuty
autobusy, vozidla pro přepravu nákladů humanitární pomoci,
zemědělská vozidla s konstrukčně podmíněnou nejvyšší rychlostí 40
km/h a vozidla s elektrickým pohonem a pohonem na zemní plyn.
Registrace
Autobusy a vojenská vozidla jsou mýtným systémem rozpoznávána
automaticky. Držitelé jiných vozidel, která nemusí odvádět mýto, si je
mohou nechat zaregistrovat u společnosti Toll Collect, aby bylo
možné zabránit zbytečným zastavováním, kontrolám a dodatečným
výběrům.
Předpokladem pro registraci je, že je vozidlo ve zvoleném časovém
období splňuje neustále a ne občasně podmínky osvobození. Žádost
smí podat držitel motorového vozidla, v případě vozidel pro dopravu
humanitární pomoci mohou být zaregistrována i cizí vozidla se
souhlasem držitele. Zvláštní registrace přívěsu bez motorového
vozidla není možná.
Povinnost registrace neexistujte. Výjimky z povinnosti odvádět mýto
existují nezávisle na případné registraci. Možnost registrace je jen
dodatečnou nabídkou společnosti Toll Collect GmbH a je dobrovolná.
Registrace se zakládá na principu sebedeklarace, tzn. žadatel je
• sám zodpovědný na skutečnou a právní správnost svých údajů a
• povinen společnosti Toll Collect bez prodlení písemně oznámit
eventuální změny svých údajů.
S registrací vozidel nebo kombinací vozidel není spojeno uznání
osvobození od mýtného nebo od placení mýta společností Toll
Collect nebo Spolkovým úřadem pro nákladní dopravu.
Registrace platí maximálně dva roky.Následně může být
prodloužena. Registrace, které do uplynutí lhůty nebyly prodlouženy,
jsou automaticky vymazány.
Formuláře žádostí
Na webové stránce společnosti Toll Collect naleznete tři formuláře. S
těmito můžete zažádat o:
registraci,
prodloužení Vaší registrace,
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