Nápověda

CZ

Vyplňte prosím nutně německý formulář. Děkujeme!

1

Vozidla, která nemusí odvádět mýto:
Registrace

2
3

I. Žadatel
Vyplňte prosím kompletně tento formulář. Pokud nemáte stolní
počítač, tablet nebo smartphone k dispozici, pište prosím čitelně
tiskacím písmem. Povinná pole jsou označena „*“.
Údaje o zákazníkovi
Firma (vč. právní formy), popř. jméno
Číslo MB
(pokud existuje)
Adresa
Ulice, č.
Poštovní přihrádka
PSČ
Místo
Země
Web
Kontaktní osoba
Oslovení
Pan
Paní
Příjmení, jméno
Telefon
(uveďte prosím předčíslí resp. mezinárodní předčíslí)
Fax
(uveďte prosím předčíslí resp. mezinárodní předčíslí)
E-mail
II. Žádost o registraci
Následující vozidla nebo kombinace vozidel by se měly zaregistrovat
jako vozidla, která nemusí odvádět mýto.
Stránku v případě potřeby okopírujte
Vozidlo
Země registrace
Státní poznávací značka motorového vozidla
Druh vozidla a nástavby
Přípustná celková hmotnost motorového vozidla od 7,5 t
Ano / Ne
Popř. státní poznávací značka neustále připojeného přívěsu (zvláštní
registrace přívěsu není možná)
Důvod registrace (viz přehled, strana 4)
Jiný druh vozidla (8n) zapište prosím sem
Je požadována délka registrace kratší než 2 roky?
Ano, do (DD.MM.RRRR)
Pamatujte prosím na kopii osvědčení o registraci vozidla, část I a
popř. dalších dokladů (viz str. 4) pro každé vozidlo.
III. Prohlášení
Ujišťuji, že
• jsem držitelem uvedených motorových vozidel, a že každé vozidlo
ve zvoleném registračním období trvale, a nikoliv jen občasně spadá
pod předpoklady pro osvobození od placení mýta,
• při existenci důvodu registrace podle bodů 1, 2a a 3 až 7 je uvedený
účel motorového vozidla zevně jednoznačně patrný,
• při existenci důvodu registrace podle bodů 8-10 není vozidlo ani
konstrukčně určeno pro komerční silniční nákladní dopravu nebo
vnitropodnikovou dopravu, ani se k tomu nepoužívá. Vozidlo není z
hlediska svých konstrukčních vlastností (druh vozidla a nástavby) ani
určeno pro silniční nákladní dopravu, ani se nepoužívá pro silniční
nákladní dopravu ve smyslu §1 zákona o silniční nákladní dopravě
(GüKG). Použití vozidla v komerční silniční nákladní dopravě nebo ve
vnitropodnikové dopravě tato registrace vylučuje.
Je mi známo, že
• sám odpovídám za skutečnou a právní správnost údajů (princip
samodeklarace),
• registrace se provádí maximálně na dva roky, a že jsem povinen
neprodleně informovat společnost Toll Collect o případných
změnách (např. přehlášení nebo odhlášení) nebo o zániku
předpokladů pro osvobození od placení mýta pro každé vozidlo,
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• s registrací mnou uvedených vozidel, příp. kombinací vozidel není
spojeno právní uznání osvobození od placení mýta společností Toll
Collect nebo Spolkovým úřadem pro nákladní dopravu (BAG).
Jsem si vědom, že
• jsou příslušné orgány kdykoli oprávněny zkontrolovat správnost
mých údajů,
• úmyslné či z nedbalosti neodvedené nebo zpožděné odvedení mýta
může být potrestáno peněžní pokutou až do 20.000 € a, pokud byla
splněna skutková podstata trestného činu podvodu (§ 263 Trestního
zákoníku (Strafgesetzbuch, StGB)), hrozí odnětí svobody až do pěti let
nebo peněžní pokuta a také budou neodvedené poplatky vybrány
zpětně.
Potvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou úplné a správné.
Společnost Toll Collect bude mnou poskytnuté údaje v rámci této
zakázky získávat, zpracovávat a využívat pouze pro účely registrace
na osvobození od mýtné povinnosti. K tomuto účelu bude společnost
Toll Collect tyto údaje včetně samostatně předložených podkladů
předávat také Spolkovému úřadu pro nákladní dopravu (BAG).
Souhlasím s tím, aby společnost Toll Collect zpracovávala a využívala
údaje získané v rámci této zakázky. Navíc souhlasím s tím, aby
společnost Toll Collect předávala tyto údaje Spolkovému úřadu pro
nákladní dopravu (BAG).
Je mi známo, že mohu tento souhlas s budoucí účinností kdykoliv
odvolat. Odvolání souhlasu směřujte prosím na e-mailovou adresu:
Mautbefreiung@toll-collect.de nebo své odvolání zašlete poštou na
adresu Toll Collect GmbH, Kontrollcenter, Postfach 11 03 29, 10833
Berlín, Německo nebo faxem na číslo: +49 30 74077 7332.
Místo, datum
Podpis a popř. razítko firmy
Formulář s právoplatným podpisem a firemním razítkem spolu se
všemi podklady zašlete na následující e-mailovou adresu:
Mautbefreiung@toll-collect.de
U zaslaných souborů prosím dodržujte maximální velikost 5 MB.
Alternativně můžete podklady zaslat také poštou na adresu:
Toll Collect GmbH
Kontrollcenter
Postfach 11 03 29
10833 Berlín
Německo
nebo faxem na č.: +49 30 74077 7332
IV. Příloha Důvody registrace (nezasílejte prosím zpět)
Zapište prosím důvod registrace pro každé vozidlo na straně 2 (pole
29).
Č.
Druh vozidla
Doklady (přiložte prosím vždy kopii osvědčení o registraci vozidla,
část I)
1. Vozidlo policejních orgánů
nutná registrace na jméno policejního orgánu
2a. Vozidlo civilní ochrany a ochrany před katastrofami
nutná registrace na Spolkovou instituci Technická pomoc nebo
odpovídající státní nebo vhodnou soukromou organizaci; těmito jsou
Svaz pracovníků-samaritánů (Arbeiter-Samariter-Bund), Německá
společnost pro záchranu života (Deutsche
Lebensrettungsgesellschaft), Německý červený kříž (Deutsches Rotes
Kreuz), Johanitánská pomoc při nehodách (Johanniter-Unfall-Hilfe),
Maltézská pomocná služba (Malteser-Hilfsdienst) včetně
zahraničních sesterských organizací
2b. Vozidlo pro přepravu nákladů humanitární pomoci
Vozidlo, které používá obecně prospěšná nebo dobročinná
organizace pro přepravu nákladů humanitární pomoci ke zmírnění
krizové situace. Přiložte prosím vhodné doklady, např. osvobození od
korporátní daně (obecně prospěšná/dobročinná činnost), ložný list,
osvobození od daně dle § 3 č. 5a zákona o dani z motorových vozidel
(KraftStG).
3. Hasičské vozidlo
nutná registrace na profesionální, dobrovolné nebozávodní
hasičskou jednotku
4. Vozidlo jiné pohotovostní nouzové služby
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vozidlo musí být registrováno na pohotovostní nouzovou službu a
všeobecně použitelné pouze pro pohotovostní nouzové zásahy; musí
být zaručen pohotovostní provoz nezávisle organizované nouzové
služby resp. smlouvami provedeno zapojení do nouzové organizace
nadřízených míst; činnost nouzové služby musí být srovnatelně
spěšná jako u hasičů
5. Vozidlo Spolkové republiky
nutná registrace na Spolkovou Republiku
6. Vozidlo pro údržbu silnic a silniční dopravní servis
Vozidlo, které se využívá výhradně a trvale pro údržbu silnic a silniční
dopravní servis včetně čištění silnic a zimní údržbu. Je zapotřebí
registrace vozidla pro veřejnoprávní územní správní celek nebo
soukromý podnik; použití z pověření veřejného sektoru trvale
výhradně k těmto účelům. Přiložte prosím kopii osvobození od daně
dle § 3 č. 3, příp. dle § 3 č. 4 zákona o dani z motorových vozidel
(KraftStG).
7. Vozidlo pro účely zábavné a cirkusové živnosti
Vozidlo, které se používá výhradně pro účely zábavné a cirkusové
živnosti (např. obytný automobil, motorové vozidlo pro prodejní,
střelnicové maringotky, maringotky s pouťovými atrakcemi nebo na
přepravu zařízení). Přiložte prosím kopii osvobození od daně dle § 3
č. 8 zákona o dani z motorových vozidel (KraftStG) a kopii
živnostenského listu bez stálé provozovny.
7a. Zemědělské nebo lesnické vozidlo s konstrukčně podmíněnou
nejvyšší rychlostí 40 km/h
Zápis jako písmeno „T“ v malém technickém průkazu. Činnost jako
zemědělec nebo lesník resp. zemědělský nebo lesnický podnik
poskytující služby. Ujištění, že dochází výhradně k přepravování
výrobků a komodit běžném v zemědělských a lesnických podnicích.
7b. Vozidla s elektrickým pohonem
Vozidla s elektrickým pohonem ve smyslu § 2 č. 1 zákona o
elektromobilitě (orig. zkr. EmoG); jedná se o ryzí elektrovozidla na
baterie, externě dobíjená hybridní elektrovozidla nebo vozidla na
palivové články.
7c. Vozidla poháněná převážně zemním plynem (nejdéle do
31.12.2023)
1.) Doklad pohonu na zemní plyn: CNG (Compressed Natural Gas)
nebo LNG (Liquefied Natural Gas), nebo bivalentní pohon na
LNG/naftu.
Osvědčení o registraci vozidla, část I, se záznamem o CNG, LNG nebo
LNG/nafta pod bodem P.3.
2.) Důkaz o dodání z výrobního závodu: COC (Certificate of Confirmity
= ES osvědčení o shodě) od výrobce vozidla.
8a. Výstavní vozidlo
Zapotřebí jsou trvalé pevné vestavby ve vozidle pro odpovídající
účely. Přiložte prosím doklady ve formě fotografií. Popř. může být
nutné poskytnout doplňující prohlášení, že se vozidlo nikdy
nepoužívá v kombinaci s běžnými přepravními přívěsy.
8b. Prodejní vozidlo
Zapotřebí jsou trvalé pevné vestavby ve vozidle pro odpovídající
účely. Přiložte prosím doklady ve formě fotografií. Popř. může být
nutné poskytnout doplňující prohlášení, že se vozidlo nikdy
nepoužívá v kombinaci s běžnými přepravními přívěsy. Popř. může
být nutné poskytnout doplňující prohlášení o uvádění na trh
výhradně vlastních zemědělských výrobků z prvovýroby (žádný ryze
obchodní společnost).
8c. Dílní vozidlo
Zapotřebí jsou trvalé pevné vestavby ve vozidle pro odpovídající
účely. Přiložte prosím doklady ve formě fotografií. Popř. může být
nutné poskytnout doplňující prohlášení, že se vozidlo nikdy
nepoužívá v kombinaci s běžnými přepravními přívěsy. Musí se
prokázat poměr velikosti nákladní/servisní části, nesmí se
přepravovat zboží (např. stroje, materiály) s výjimkou běžného
servisního příslušenství.
8d. Obytný automobil (vozidlo pro přepravu koní s velkou obytnou
částí viz č. 10)
Je zapotřebí zápis do registrace vozidla. V případě kombinovaného
využití s dalším účelovým určením (např. velká nákladní oblast) musí
obytná část (bez kabiny řidiče a bočních výsuvů) zahrnovat nejméně
50 % užitečné plochy. Prokázání poměru velikosti nákladní/obytné
části podle nákresů nástaveb. Prohlášení o výhradně
soukromém/zájmovém používání.
Uvedený účel musí být na motorovém vozidle zevně jednoznačně
patrný.
8e. Rozhlasové a přenosové vozidlo
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Je zapotřebí zápis do registrace vozidla. Fotografie výbavy interiéru.
8f. Vozidlo pro lékařské kontroly
8g. Samohybný pracovní stroj nebo tahač návěsů, který se provozuje
výhradně v kombinaci vozidel s přívěsným pracovním strojem.
Např. autojeřáb, zametací stroj, čerpadlo betonové směsi nebo tahač
návěsů s přívěsným pracovním strojem. Přiložte prosím také kopii
osvědčení o registraci vozidla, část I pro přívěsný pracovní stroj.
Nesmí se přepravovat materiály libovolného druhu, s výjimkou
příslušenství samohybného pracovního stroje (např. zatížení jeřábu,
hadice, čerstvá voda atd.).
8h. Vozidlo pro čištění kanalizace nebo nádrží
Zápis do registrace vozidla jako samohybný pracovní stroj nebo jako
speciální motorové vozidlo. Nesmí se přepravovat materiály
libovolného druhu, jako například bahnitých odpadů nebo zbytků z
čisticích procesů, s výjimkou příslušenství čističe kanálů nebo nádrží
(např. hadice, čerstvá voda atd.).
8i. Kalibrační vozidlo
Speciální motorové vozidlo (popř. s povolením výjimky dle podmínek
provozu vozidel na silničních komunikacích - StVZO). Vozidlo musí
sloužit hlavně k provádění nebo vyhodnocení měření a nikoli jen k
přepravování kalibračních závaží.
8j. LOF tahač, traktor
Zápis jako písmeno J (třída vozidla) s „87“ nebo „89“ a s číslicí 4 (druh
nástavby) s číslicí „1000“. Přiložte prosím doklady ve formě fotografií.
Staré malé technické průkazy: Zápis s kódovým č. 8710.
8k. LOF tahač, nosič nářadí
Zápis jako písmeno J (třída vozidla) s „87“ nebo „89“ a s číslicí 4 (druh
nástavby) s číslicí „2000“. Přiložte prosím doklady ve formě fotografií.
Staré malé technické průkazy: Zápis s kódovým č. 8720.
8l. Historické vozidlo (se zvláštní státní poznávací značkou, udělené
povolení k provozu jako oldtimer)
Registrace vozidla se zvláštní značkou „H“ nebo s červenou značkou
začínající na „07“, prohlášení o výhradně soukromém/zájmovém
používání.
8m. Vozidlo autoškoly
Vozidlo, které se trvale používá výhradně pro účely výuky a které je
vybaveno dvojím ovládáním. Přiložte prosím kopii osvědčení o
registraci vozidla se zápisem dvojího ovládání nebo odborný
posudek k tomuto zařízení.
8n. Jiné vozidlo
* Tato pole musí být vyplněna
Popište prosím samostatně na straně 2 v poli 30 a přiložte fotografie.
9. Zkušební vozidlo
Zápis do registrace vozidla podle § 19 odst. 6 StVZO nebo doklad o
povolení výjimky podle § 70 odst. 1 podmínek provozu vozidel na
silničních komunikacích (StVZO).
10. Vozidlo pro přepravu koní s velkou obytnou částí
Zapotřebí jsou trvalé pevné vestavby ve vozidle pro odpovídající
účely. Obytná část (bez kabiny řidiče a bez bočních výsuvů) musí činit
minimálně 50 % užitečné plochy. Přiložte prosím doklady ve formě
fotografií. Toto vozidlo se nesmí provozovat v kombinaci s
přepravním přívěsem. Je nutné předložit prohlášení o výhradně
soukromém/zájmovém používání, jakož i prokázání poměru velikosti
nákladní/obytné části podle nákresů nástaveb.
Souhlasím. (Pouze při registraci online)
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