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

• vymazala značku zo zoznamu vozidiel oslobodených 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:

Vyplňte, prosím, v každom prípade odseky Žiadateľ (I), Žiadosť o
registráciu (II) a Osobné vyhlásenie (III). V prípade registrácie je
navyše potrebné vyplniť prílohu Popis vozidla a Zoznam vozidiel 1.

• motorové autobusy,
• vozidlá armády,
• vozidlá polície
• 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
• vozidlá, ktoré nie sú výlučne určené pre nákladnú dopravu a ani sa
na tento účel nepoužívajú.
Musí byť identifikovateľné, že dané motorové vozidlá sú určené na
daný účel. Výnimkou z tohto pravidla sú uvedené vozidlá určené na
prepravu humanitárnych pomocných materiálov a vozidlá, ktoré nie
sú výlučne určené pre nákladnú dopravu a ani sa na tento účel
nepoužívajú.

Pozor! Pri registrácii viacerých vozidiel je potrebné pre každé vozidlo
vyplniť prílohu Popis vozidla. Vyhotovte si, prosím, potrebný počet
kópií tejto prílohy. Ak pre viaceré vozidlá platí jeden a ten istý dôvod
registrácie, stačí jeden Popis vozidla. Vyplnené formuláre zašlite
podpísané a s príslušnými fotokópiami všetkých osvedčení o
technickom preukaze a príslušnými dôkazmi 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. V tomto
prípade vyplňte len formulár žiadosti (odsek I – III).
V prípade predĺženia alebo vymazania registrácie pre viac než osem
vozidiel použite, prosím, prílohu Zoznam vozidiel 2.
Vyplnený a podpísaný formulár zašlite, prosím, na adresu:
Toll Collect GmbH, Customer Contact / Kontrolle, 10875 Berlin alebo
ho pošlite faxom na číslo: +49 30 74077 7332

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.
Registrácia vozidiel alebo jazdných súprav neznamená právne
uznanie oslobodenia od platenia 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.
Formulár žiadosti
Formulárom Vozidlá oslobodené od platenia mýta žiadate, aby Toll
Collect pre Vás
• registrovala vozidlá ako oslobodené od platenia mýta,
• predĺžila registráciu alebo
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1

Vozidlá oslobodené od platenia mýta
Registrácia, predĺženie a zrušenie
registrácie

2
3

I. Žiadateľ
Vyplňte, prosím, tento formulár kompletne počítačom. Ak nemáte k
dispozícii počítač, píšte čitateľne tlačeným písmom. Hodiace sa
označte krížikom. Povinné údaje sú označené hviezdičkou *.
Údaje o firme
Názov firmy, právna forma podľa zápisu v obchodnom registri
Oslovenie
Pán
Pani
Kontaktná osoba (priezvisko, meno)
Ulica, číslo
POBOX
PSČ
Miesto
Štát
Telefón
(uveďte prosím predvoľbu mesta príp. štátu)
Fax
(uveďte prosím predvoľbu mesta príp. štátu)
E-mail (prenotifikácia)
Internet
II. Žiadosť o registráciu
Evidenčné číslo (uveďte, pokiaľ je Vám známe)

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

Registrácia
Žiadam o registráciu vozidiel - uvedených v prílohách - ako vozidiel
oslobodených od platenia mýta. Prehlasujem, že som držiteľom tam
uvedených motorových vozidiel a že každé vozidlo vyhovuje
podmienkam na oslobodenie od platenia mýta vo zvolenom časovom
období, a to stále a nielen prechodne. Kópie osvedčení o technických
preukazoch sú priložené. Je mi známe, že registrácia sa vykonáva
maximálne na dva roky, a zaväzujem sa, že okamžite upovedomím
Toll Collect o zániku podmienok na oslobodenie od platenia mýta
pre každé vozidlo.
Vyplňte, prosím, prílohy Popis vozidla a Zoznam vozidiel 1.
Ak si želáte kratšiu dobu registrácie, uveďte, prosím, na tomto
mieste,
kedy má registrácia skončiť.
deň mesiac rok
predĺženie doby registrácie
Žiadam o predĺženie registrácie vozidiel, ktoré sú v Toll Collect už
registrované ako oslobodené od platenia mýta. Prehlasujem, že
podmienky na oslobodenie od platenia mýta naďalej pretrvávajú. Je
mi známe, že registrácia sa vykonáva maximálne na dva roky, a
zaväzujem sa, že okamžite upovedomím Toll Collect o zániku
podmienok na oslobodenie každého vozidla od platenia mýta.
Žiadam o predĺženie registrácie pre tieto poznávacie značky (pri
kombináciách vozidiel uveďte, prosím, značky ťahača a prívesu v
jednom riadku ):
Ak chcete predĺžiť registráciu ďalších vozidiel, použite na to, prosím,
Zoznam vozidiel 2.
Zrušenie registrácie
Žiadam o vymazanie nasledovných značiek zo zoznamu vozidiel
oslobodených od platenia mýta.
Ak chcete nechať vymazať ďalšie značky zo zoznamu vozidiel
oslobodených od platenia mýta, použite Zoznam značiek 2.
Ak sa vymazanie značky neuskutoční okamžite, zadajte ju neskôr.
(Vymazanie značky sa musí zrealizovať najneskôr do uplynutia
termínu registrácie).
III. Osobné vyhlásenie
Je mi známe, že oslobodenie nasledovných vozidiel od platenia mýta
prichádza do úvahy len vtedy, keď sú príslušné vozidlá jednoznačne
identifikovateľné, že sú určené na nižšie uvedené účely:
• vozidlá útvarov policajného zboru
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• vozidlá civilnej obrany a ochrany pred katastrofami
• vozidlá hasičského zboru
• vozidlá iných pohotovostných služieb
• vozidlá štátnych orgánov
• vozidlá, ktoré sú určené výlučne na údržbu a prevádzku ciest
včítanie
čistenia ciest a zimnej služby
• vozidlá používané výlučne na prepravu cirkusov a lunaparkov
Viem, že
• som sám zodpovedný za správnosť mojich údajov, zodpovedajúcu
skutočnosti a právu (princíp sebadeklarácie),
• som povinný okamžite písomne upovedomiť Toll Collect o
prípadných
zmenách mojich údajov (hlavne ohľadne zmien, ktoré majú vplyv na
výnimku z platenia mýta, ako aj o odhlásení alebo prehlásení
vozidla),
• registrácia vozidiel resp. jazdných súprav, ktoré som uviedol,
neznamená
právne uznanie oslobodenia od platenia mýta spoločnosťou Toll
Collect
alebo Spolkovým úradom pre nákladnú dopravu (BAG).

32
33
34

35
36

37
38

39

40

Toll Collect GmbH vaše údaje uloží, spracuje a využije za účelom
realizácie
zmluvy. Toll Collect GmbH vaše údaje odovzdá Spolkovému úradu
nákladnej dopravy (BAG) za účelom kontroly.
Som si vedomý toho, že
• príslušné úrady sú kedykoľvek oprávnené preveriť správnosť mojich
údajov,
• úmyselné neuhradenie alebo neuhradenie mýtneho z nedbanlivosti
alebo oneskorené uhradenie mýtneho môže byť potrestané
peňažnou
pokutou až do výšky 20 000 €, ak bola naplnená skutková podstata
podvodu ((§ 263 StGB; StGB = trestný zákonník SRN), hrozí trest
odňatia
slobody do päť rokov alebo peňažné pokuta, ako aj
• neuhradené poplatky budú dodatočne vybrané.
Miesto, dátum
Podpis a príp. firemná pečiatka
Formulár (strany 1-3 a príp. prílohy) s právoplatným podpisom a
pečiatkou firmy zašlite, prosím, spolu s požadovanými dokladmi na
nasledovnú adresu:
Toll Collect GmbH, Customer Contact / Kontrolle, 10875 Berlin,
Nemecko
alebo ho pošlite faxom na číslo: +49 30 74077 7332
Príloha Popis vozidla
Dôvod registrácie
(Pokrač.)
Žiadam o registráciu vozidiel uvedených v prílohe Zoznam vozidiel 1
ako oslobodených od platenia mýtneho. Pre všetky uvedené vozidlá
platí nižšie udaný dôvod pre registráciu. Kópie osvedčení o
technických preukazoch pripájam v prílohe.
1. Vozidlo útvarov policajných zborov (nevyhnutná je registrácia na
policajný zbor)
2a. Vozidlo civilnej obrany a ochrany pred katastrofami (nevyhnutná
je
registrácia na spolkovú organizáciu „Bundesanstalt Technisches
Hilfswerk“ alebo na príslušne zodpovedajúcu štátnu alebo vhodnú
súkromnú organizáciu; týmito sú Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsche
Lebensrettungsgesellschaft, Deutsches Rotes Kreuz, JohanniterUnfall-Hilfe, Malteser-Hilfsdienst, včítane zahraničných sesterských
organizácií)
2b. Vozidlo, ktoré je používané verejnoprospešnou alebo
dobročinnou
organizáciou na transport humanitárnych pomocných materiálov na
zmiernenie núdzovej situácie (priložte, prosím, vhodné
potvrdenia/dôkazy)
3. Vozidlo hasičského zboru (nevyhnutná je registrácia na
profesionálny,
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41

42
43

44

45

46
47
48

49
50
51
52

53
54

55
56

57

58

59

dobrovoľný alebo podnikový hasičský zbor)
4. Vozidlo inej záchrannej služby (vozidlo musí byť registrované na
záchrannú službu a zásadne používané len na zásahy záchrannej
služby; musí byť zaručená prevádzka samostatne organizovanej
záchrannej služby s pohotovosťou, resp. musí byť prostredníctvom
zmlúv začlenené do záchrannej organizácie nadriadených úradov;
činnosť záchrannej služby musí byť porovnateľne neodkladná ako
činnosť hasičského zboru)
5. Vozidlo štátneho orgánu (nevyhnutná registrácia na štátny orgán)
6. Vozidlo, ktoré je výlučne používané na údržbu a prevádzku ciest
včítanie
čistenia ciest a zimnej služby (vozidlo musí byť registrované na
verejnoprávny orgán štátnej správy alebo samosprávy alebo na
súkromný podnik a byť používané z poverenia orgánov verejnej či
štátnej správy stále a výlučne len na tieto účely; pri prechodnom
používaní vozidla s oslobodením od platenia mýtneho na tieto účely
nesmie byť vozidlo registrované ako stále oslobodené od platenia
mýtneho.)
7. Vozidlo, ktoré je používané výlučne na prepravu cirkusu a
lunaparku
(napr. obytný automobil, motorové vozidlo pre pojazdnú predajňu,
strelnicu, zlosovací voz alebo náraďovňu, ak je registrované na
majiteľa cirkusu alebo majiteľa lunaparku). Na dôkaz priložte,
prosím, potvrdenie o oslobodení od dane podľa § 3 č. 8 Zákona o
zdaňovaní motorových vozidiel (Kraftfahrzeugsteuergesetz =KraftStG)
a kópiu preukazu pojazdného predaja.
8. Iné vozidlo, ktoré nie je výlučne určené pre nákladnú dopravu a
ani sa
na tento účel nepoužíva. (Dbajte na záznamy v osvedčení o
technickom
preukaze. Oslobodenie od platenia mýtneho však neplatí, ak je
vozidlo
z objektívneho hľadiska podľa druhu svojej konštrukcie všeobecne
určené na prepravu nákladov, bez ohľadu na to, či sa na tento účel v
individuálnom prípade používa alebo nepoužíva. Použitie vozidiel v
nákladnej doprave – či už komerčnej alebo závodnej preprave
tovarov– vylučuje registráciu.):
a. výstavné vozidlo (Nevyhnutné sú na stálo, pevne zabudované
prvky/inštalácie vo vozidle pre dané účely. Pripojte, prosím, dôkazy
vo forme fotografií.)
b. vozidlo pojazdnej predajne (Nevyhnutné sú na stálo, pevne
zabudované prvky/inštalácie vo vozidle pre dané účely. Pripojte,
prosím, dôkazy vo forme fotografií.)
c. vozidlo pojazdnej dielne
(Nevyhnutné sú na stálo, pevne zabudované prvky/inštalácie vo
vozidle pre dané účely. Pripojte, prosím, dôkazy vo forme fotografií.)
d. obytný automobil
e. rozhlasové a prenosové vozidlo
f. pojazdná lekárska vyšetrovňa
g. samohybný pracovný stroj (napr. autožeriav) alebo motorové
vozidlo, ktoré sa prevádzkuje výlučne v kombinácii s prívesným
pracovným strojom (priložte, prosím, aj kópiu technického preukazu
časť I prívesného pracovného stroja)
h. vozidlo na čistenie kanalizácie (nevyhnutná je zvláštna skúška)
i. špeciálne vozidlo Kalibrovacie vozidlo (s povolením výnimky podľa
StVZO
(StVZO = Pravidlá evidencie cestnej premávky SRN)
Pokračovanie na ďalšej strane!
j. ťahač traktor (č. kódu 8710)
resp. v jednotných osvedčeniach o technických preukazoch EÚ
označený
pod písmenom „J“ (trieda vozidla) číslom „87“ alebo „89“ a pod
číslom 4
(druh karosérie) číslom „1000“
k. ťahač nosič náradia (č. kódu 8720)
resp. v jednotných osvedčeniach o technických preukazoch EÚ
označený
pod písmenom „J“ (trieda vozidla) číslom „87“ alebo „89“ a pod
číslom 4
(druh karosérie) číslom „2000“
l. historické vozidlo (so špeciálnou ŠPZ, udelené prevádzkové
povolenie
ako veterán - oldtimer)
m. vozidlo, ktoré sa permanentne používa výlučne na školiace účely
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a je vybavené dvojitým obslužným zariadením (napr. vozidlo
autoškoly).
Priložte, prosím, ako dôkaz kópiu osvedčenia o technickom preukaze
so
záznamom o dvojitom obslužnom zariadení
alebo odborný posudok o ňom.
n. vozidlo s osobitným popisom (priložte, prosím, fotografie ako
dôkaz )
Ak podľa môjho odhadu ide o dôvod na oslobodenie od platenia
mýtneho
podľa číslice 1, 2a a 3 až 7, prehlasujem, že krížikom označený účel
použitia
uvedeného motorového vozidla je zvonka jednoznačne
identifikovateľný.
V prípade oslobodenia od mýtneho podľa číslice 8 prehlasujem, že
vozidlo
nie je používané v nákladnej doprave (komerčnej alebo závodnej
preprave
tovarov). Na požiadanie poskytnem o tejto záležitosti ďalšie
informácie a,
pokiaľ je to nevyhnutné, aj ďalšie podklady.
Príloha Zoznam vozidiel 1
V prípade potreby vyhotovte kópiu tejto strany.
Nasledovné vozidlá majú byť registrované ako oslobodené od
platenia
mýtneho (pre všetky vozidlá resp. jazdné súpravy podľa mojich
údajov
v Popise vozidla existuje rovnaký dôvod registrácie. Kópie osvedčení
o
technických preukazoch a príp. iných dôkazových dokladov sú
priložené):
Označenie krajiny registrácie
Štátna poznávacia značka motorového vozidla
Druh vozidla
Povolená celková hmotnosť v kg (Údaj o hmotnosti nájdete v
osvedčení o technickom preukaze) kg
Príp. poznávacia značka stále pripojeného prívesu (osobitná
registrácia prívesov nie je možná)
Evidencia vozidiel (adresa a číslo telefónu a faxu, e-mailová adresa)
Príloha Zoznam vozidiel 2
Registrácia nasledovných vozidiel / jazdných súprav oslobodených
od platenia mýtneho má byť predĺžená:
Štátna poznávacia značka
Formulár (strany 1-3 a príp. prílohy) s právoplatným podpisom a
pečiatkou
firmy zašlite, prosím, spolu s požadovanými dokladmi na nasledovnú
adresu:
Toll Collect GmbH, Customer Contact / Kontrolle, 10875 Berlin,
Nemecko alebo ho pošlite faxom na číslo: +49 30 74077 7332
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