Pomoc pri vypĺňaní
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Je nevyhnuté, aby ste správne vyplnili nemecký formulár.
Ďakujeme!

Informácie pre držiteľov vozidiel
oslobodených od platenia mýta
Vozidlá oslobodené od platenia mýta
Podľa § 1 odst. 1 a 2 Zákona o mýte za užívanie diaľnic a spolkových
ciest (Bundesfernstraßenmautgesetz, BFStrMG) sú určité vozidlá a
jazdné súpravy oslobodené od platenia mýta.
Sem patria nasledujúce vozidlá oslobodené od mýta:
• motorové autobusy,
• vozidlá armády,
• vozidlá útvarov policajného zboru,
• vozidlá civilnej obrany a ochrany pred katastrofami,
• vozidlá, ktoré sú používané verejnoprospešnými alebo
dobročinnými organizáciami na transport humanitárnych pomocných
materiálov, ktoré slúžia na zmiernenie núdzovej situácie
• vozidlá hasičského zboru
• vozidlá iných záchranných služieb,
• vozidlá štátnych orgánov
• vozidlá, ktoré sú výlučne používané na údržbu a prevádzku ciest
včítanie čistenia ciest a zimnej služby,
• vozidlá, ktoré sú používané výlučne na prepravu cirkusov a
lunaparkov
• poľnohospodárske alebo lesohospodárske vozidlá s maximálnou
konštrukčnou rýchlosťou 40 km/h, ktoré sú poľnohospodárskymi
alebo lesohospodárskymi podnikmi alebo príslušnými dodávateľmi
používané na obvyklú prepravu poľnohospodárskych a
lesohospodárskych výrobkov a spotrebného tovaru,
• elektricky poháňané vozidlá v zmysle § 2 č. 1 zákona o
elektromobilite (EmoG),
• vozidlá s pohonom na zemný plyn (CNG alebo LNG), najneskôr do
31.12.2020 (nie pohon na LPG)

Na internetovej stránke Toll Collect nájdete tri formuláre. Pomocou
nich môžete podať žiadosť o:
registráciu,
predĺženie Vašej registrácie,
zrušenie registrácie
pre vozidlá oslobodené od platenia mýta.
Kompletne vyplňte príslušný formulár. Vyplnené a podpísané tlačivá
spolu s fotokópiami všetkých osvedčení o evidencii vozidla
(technický preukaz, časť I) a príslušnými dokladmi pošlite spoločnosti
Toll Collect.
V prípade predĺženia registrácie platí zjednodušený postup. Ak sa
osvedčenia o technickom preukaze od prvej registrácie obsahovo
nezmenili, nie je potrebné ich opätovne zasielať v kópii.
Všetky podklady pošlite podpísané na adresu: Toll Collect GmbH,
Customer Contact/ Kontrolle, 10875 Berlin, Nemecko alebo ich pošlite
faxom na číslo: +49 30 74077 7332.

Vozidlá, ktoré nie sú určené ani používané na prepravu tovarov,
nepodliehajú mýtnemu.
Pri motorových vozidlách oslobodených od mýta musí byť jasne
vidieť, že sú určené na príslušný účel. To neplatí pre autobusy,
vozidlá pre prepravu humanitárnych pomocných materiálov,
poľnohospodárske vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 40
km/h vozidlá s elektrickým pohonom resp. s pohonom na zemný
plyn.
Registrácia
Systém na výber mýta samostatne identifikuje motorové autobusy a
vozidlá armády. Držitelia iných od platenia mýta oslobodených
vozidiel môžu dať tieto vozidlá zaregistrovať v spoločnosti Toll
Collect, aby zabránili zbytočnému zastavovaniu, kontrolám a
dodatočným príkazom na platbu.
Predpokladom registrácie je, aby vozidlo vo zvolenom časovom
období plnilo stále a nielen prechodne podmienky pre oslobodenie
od platenia mýta. Oprávnenie na podanie žiadosti má držiteľ
motorového vozidla, v prípade vozidiel na transport humanitárnych
pomocných materiálov môžu byť registrované aj cudzie motorové
vozidlá so súhlasom držiteľa. Osobitná registrácia prívesu bez
motorového vozidla nie je možná.
Registrácia nie je povinná. Výnimky z povinnosti platenia mýta
existujú nezávisle od prípadnej registrácie. Možnosť registrácie je len
dodatočnou ponukou spoločnosti Toll Collect a je dobrovoľná.
Registrácia sa zakladá na princípe sebadeklarácie, t. j. žiadateľ
• je sám zodpovedný za správnosť svojich údajov zodpovedajúcich
skutočnosti a právu a
• zaväzuje sa okamžite písomne upovedomiť Toll Collect o
prípadných zmenách vo svojich údajoch.
S registráciou vozidiel alebo kombinácií vozidiel nie je spojené
žiadne uznanie nepodliehania mýtnemu alebo oslobodenia od mýta
spoločnosťou Toll Collect alebo Spolkovým úradom pre nákladnú
dopravu (BAG).
Registrácia platí maximálne na dva roky. Po dvoch rokoch je možné
ju predĺžiť. Registrácie, ktoré neboli do vypršania termínu ich
platnosti predĺžené, končia automaticky.
Formuláre žiadostí
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