Pomoc pri vypĺňaní
Je nevyhnuté, aby ste správne vyplnili nemecký formulár.
Ďakujeme!
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Vozidlá oslobodené od platenia mýta:
Registrácia

2
3

I. Žiadateľ
Kompletne vyplňte tento formulár. Ak nemáte k dispozícii počítač,
tablet alebo smartfón, píšte čitateľne tlačeným písmom. Povinné
polia sú označené *.
Zákaznícke údaje
Firma (vr. právnej formy) resp. meno
MB číslo
(ak existuje)
Adresa
Ulica, číslo
POBOX
PSČ
Miesto
Štát
Internetová stránka
Kontaktná osoba
Oslovenie
Pán
Pani
Priezvisko, meno
Telefón
(uveďte prosím predvoľbu mesta príp. štátu)
Fax
(uveďte prosím predvoľbu mesta príp. štátu)
E-mail
II. Žiadosť o registráciu
Nasledujúce vozidlá alebo kombinácie vozidiel je nutné zaregistrovať
ako vozidlá oslobodené od platenia mýta.
V prípade potreby vyhotovte kópiu tejto strany.
Vozidlo
Označenie krajiny registrácie
Štátna poznávacia značka motorového vozidla
Typ vozidla a konštrukcie
Povolená celková hmotnosť motorového vozidla nad 7,5 t
Áno / Nie
Príp. poznávacia značka stále pripojeného prívesu (osobitná
registrácia prívesov nie je možná)
Dôvod registrácie (pozrite si prehľad na strane 4)
Tu popíšte iné vozidlo (8n)
Želáte si registráciu s trvaním kratším ako 2 roky?
Áno, do (DD.MM.RRRR)
Nezabudnite na kópiu technického preukazu (časť I) a prípadné
ďalšie doklady (pozri stranu 4) pre každé vozidlo.
III. Prehlásenie
Prehlasujem, že
• som majiteľom uvedených motorových vozidiel a každé vozidlo vo
zvolenom období registrácie trvalo a nielen prechodne spĺňa
predpoklady pre oslobodenie od platenia mýta,
• pri existencii dôvodu registrácie podľa bodov 1, 2 a a 3 až 7 je
uvedený účel použitia uvedeného motorového vozidla zvonka
jednoznačne identifikovateľný,
• pri existencii dôvodu registrácie podľa bodov 8-10 nie je vozidlo
konštrukčne určené pre komerčnú prepravu tovarov alebo
vnútropodnikovú prepravu a ani sa na tieto účely nepoužíva. Vozidlo
na základe svojich konštrukčných vlastností (typ vozidla a
konštrukcie) nie je určené pre prepravu tovarov ani sa na tento účel
v zmysle §1 zákona o preprave tovarov (Güterkraftverkehrsgesetz GüKG) nepoužíva. Používanie vozidla v komerčnej preprave tovarov
alebo vo vnútropodnikovej preprave vylučuje registráciu.
Som si vedomý/vedomá, že
• som sám zodpovedný/sama zodpovedná za skutočnú a právnu
správnosť údajov (princíp sebadeklarácie),

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
32
33
34
35

36

37

38
39

40

41
42
43

45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55

56
57
58

Strana 1 z 2

• registrácia sa vykonáva na obdobie maximálne dvoch rokov a som
povinný/povinná bezodkladne informovať spoločnosť Toll Collect o
prípadných zmenách (napr. prehlásenie alebo odhlásenie) alebo o
nesplnení predpokladov pre oslobodenie od platenia mýta pre každé
vozidlo,
• s registráciou mnou uvedených vozidiel resp. kombinácií vozidiel
nie je spojené žiadne právne uznanie oslobodenia od platenia mýta
spoločnosťou Toll Collect alebo Spolkovým úradom pre nákladnú
dopravu (BAG).
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.
Prehlasujem, že všetky údaje sú úplné a správne.
Spoločnosť Toll Collect zhromažďuje, spracúva a používa údaje, ktoré
som v rámci tohto poverenia poskytol/poskytla, len pre účely
registrácie pre oslobodenie od mýtnej povinnosti. Pre tento účel
odošle spoločnosť Toll Collect tieto údaje spolu s osobitne
predloženými podkladmi aj Spolkovému úradu pre nákladnú dopravu
(BAG). Súhlasím s tým, aby spoločnosť Toll Collect spracúvala a
používala údaje získané v rámci tohto poverenia. Okrem toho
súhlasím s tým, aby spoločnosť Toll Collect tieto údaje odoslala
Spolkového úradu pre nákladnú dopravu (BAG).
Som si vedomý/vedomá, že tento súhlas s účinnosťou do budúcnosti
môžem kedykoľvek zrušiť. Odvolanie súhlasu nám oznámte na emailovú adresu: Mautbefreiung@toll-collect.de alebo ho pošlite
poštou na adresu Toll Collect GmbH, Kontrollcenter, Postfach 11 03
29, 10833 Berlín, Nemecko, resp. faxom na číslo: +49 30 74077 7332.
Miesto, dátum
Podpis a príp. firemná pečiatka
Formulár s právoplatným podpisom a firemnou pečiatkou, ako aj
všetky podklady pošlite na e-mailovú adresu: Mautbefreiung@tollcollect.de
Prosím, posielajte prílohy s max. veľkosťou 5 MB. Podklady môžete
prípadne poslať poštou na adresu:
Toll Collect GmbH
Kontrollcenter
Postfach 11 03 29
10833 Berlín
Nemecko
alebo faxom na číslo: +49 30 74077 7332
IV. Príloha "Dôvody registrácie" (neposielajte späť)
Na strane 2 (políčko 29) uveďte dôvod registrácie pre každé vozidlo.
Č.
Druh vozidla
Doklady (vždy priložte kópiu technického preukazu (časť I))
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-SamariterBund, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Deutsches Rotes Kreuz,
Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser-Hilfsdienst, včítane zahraničných
sesterských organizácií
2b. Vozidlo na prepravu humanitárnych pomocných materiálov
Vozidlo, ktoré je používané verejnoprospešnou alebo dobročinnou
organizáciou na prepravu humanitárnych pomocných materiálov na
zmiernenie núdzovej situácie. Priložte vhodné doklady, napr.
oslobodenie od korporátnej dane (všeobecná
prospešnosť/dobročinnosť), nákladný list, oslobodenie od dane
podľa § 3 č. 5a zákona o dani z motorových vozidiel (KraftStG).
3. Vozidlo hasičského zboru
nevyhnutná je registrácia na profesionálny, dobrovoľný alebo
podnikový hasičský zbor
4. Vozidlo inej záchrannej služby
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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 pre vykonávanie údržby a zabezpečenie prevádzky
cestných komunikácií
Vozidlo používané výlučne a trvalo na vykonávanie údržby a
zabezpečenie prevádzky cestných komunikácií, vrátane čistenia
cestných komunikácií a vykonávania zimnej údržby. Je potrebná
registrácia na verejno-právny orgán štátnej správy alebo na
súkromný podnik; používanie z poverenia orgánov verejnej či štátnej
správy stále a výlučne na tieto účely. Priložte kópiu oslobodenia od
dane podľa § 3 č. 3 resp. podľa § 3 č. 4 zákona o dani z motorových
vozidiel (KraftStG).
7. Vozidlo používané na prepravu kočovných atrakcií a cirkusov
Vozidlo, ktoré je používané výhradne na účely prepravy kočovných
atrakcií a cirkusov (napr. obytný automobil, motorové vozidlo pre
pojazdnú predajňu, strelnicu, zlosovací voz alebo voz s náradím).
Priložte kópiu oslobodenia od dane podľa § 3 č. 8 zákona o dani z
motorových vozidiel (KraftStG) a kópiu živnosti bez stálej prevádzky.
7a. Vozidlo používané v poľnohospodárstve alebo lesnom
hospodárstve s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 40 km/h
Záznam pod písmenom „T“ v osvedčení o evidencii vozidla. Činnosť
ako poľnohospodár alebo lesník resp. dodávateľ v
poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve. Ubezpečenie, že sa
vykonáva výlučne taká preprava výrobkov a spotrebného tovaru,
ktorá je v poľnohospodárskych a lesohospodárskych podnikoch
obvyklá.
7b. Elektricky poháňané vozidlá
Elektricky poháňané vozidlá v zmysle § 2 č. 1 zákona o
elektromobilite (EmoG); pričom ide o elektrické vozidlá poháňané
výlučne akumulátormi, externe nabíjateľné hybridné elektrické
vozidlá alebo vozidlá s palivovými článkami.
7c. Vozidlá s pohonom prevažne na zemný plyn (maximálne do 31. 12.
2023)
1.) Dôkaz pohonu na zemný plyn: CNG (Compressed Natural Gas)
alebo LNG (Liquefied Natural Gas), alebo bivalentný pohon
LNG/Diesel.
Technický preukaz (časť I) so záznamom o CNG, LNG alebo
LNG/Diesel pod P.3.
2.) Doklad dodania zo strany výroby: COC (Certificate of Confirmity =
osvedčenie o zhode es) výrobcu vozidla.
8a. výstavné vozidlo
Na príslušné účely sú potrebné trvalé a pevné vstavané prvky vo
vozidle. Priložte dôkazy vo forme fotografií. Príp. priložte doplňujúce
vyhlásenie, že vozidlo sa nikdy nevyužíva v kombinácii s bežnými
prepravnými prívesmi.
8b. vozidlo pojazdnej predajne
Na príslušné účely sú potrebné trvalé a pevné vstavané prvky vo
vozidle. Priložte dôkazy vo forme fotografií. Príp. priložte doplňujúce
vyhlásenie, že vozidlo sa nikdy nevyužíva v kombinácii s bežnými
prepravnými prívesmi. Príp. priložte doplňujúce vyhlásenie o
priamom marketingu okrem vlastných poľnohospodárskych
produktov z pôvodnej výroby (nie čistý maloobchod).
8c. vozidlo pojazdnej dielne
Na príslušné účely sú potrebné trvalé a pevné vstavané prvky vo
vozidle. Priložte dôkazy vo forme fotografií. Príp. priložte doplňujúce
vyhlásenie, že vozidlo sa nikdy nevyužíva v kombinácii s bežnými
prepravnými prívesmi. Je potrebné znázorniť pomer veľkostí
nákladného priestoru/pracovného priestoru. Nesmie dochádzať k
preprave tovarov (napr. strojov, materiálov) s výnimkou regulárneho
pracovného príslušenstva.
8d. Obytné vozidlo (v prípade vozidla na prepravu koní s veľkým
obytným priestorom pozri č. 10)
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Je potrebný záznam v registrácii. Ak dochádza ku kombinovanému
využívaniu s ďalším určeným účelom (napr. veľký nákladný priestor),
musí obytný priestor (bez kabíny vodiča a bez bočných predĺžení)
predstavovať minimálne 50 % úžitkovej plochy. Znázornenie pomeru
veľkostí nákladného priestoru/obytného priestoru pomocou náčrtu
konštrukcie. Vyhlásenie o výlučne súkromnom využití/využití na
voľnočasové aktivity.
Uvedený účel použitia musí byť na motorovom vozidle zvonka jasne
identifikovateľný.
8e. rozhlasové a prenosové vozidlo
Je potrebný záznam v registrácii. Fotografie vnútorného vybavenia.
8f. pojazdná lekárska vyšetrovňa
8g. Samohybný pracovný stroj alebo ťahač návesov, ktorý je
prevádzkovaný výlučne v rámci kombinácie vozidiel s návesom s
pracovným strojom.
Napr. autožeriav, hutniaci stroj, čerpadlo betónovej zmesi alebo
ťahač návesov s návesom s pracovným strojom. Priložte aj kópiu
technického preukazu (časť I) prívesu s pracovným strojom. Nesmie
dochádzať k preprave materiálov akéhokoľvek druhu s výnimkou
príslušenstva pracovného stroja (napr. opora žeriavu, hadice, čistá
voda atď.).
8h. Vozidlo na čistenie kanalizácie alebo vozidlo na čistenie nádrží
Záznam v registrácii ako samohybný pracovný stroj alebo ako
špeciálne motorového vozidlo. Nesmie dochádzať k preprave
materiálov akéhokoľvek druhu, napr. bahnistého odpadu alebo
zvyškov čistenia, s výnimkou príslušenstva zariadenia na čistenie
kanálov alebo nádrží (napr. hadice, čistá voda atď.).
8i. Kalibračné vozidlo
Špeciálne vozidlo (príp. so schválením výnimky podľa StVZO
(schvaľovací poriadok cestnej dopravy v SRN)). Vozidlo sa musí
používať prevažne na vykonávanie a vyhodnocovanie meraní, a nie
len na prepravu závaží.
8j. Poľnohospodársky alebo lesný ťahač - traktor
Záznam „87“ alebo „89“ pod písmenom J (trieda vozidla) a číslo
„1000“ pod číslom 4 (typ konštrukcie). Priložte dôkazy vo forme
fotografií. Staré osvedčenia o evidencii vozidla: Záznam s č. kódu
8710.
8k. Poľnohospodársky alebo lesný ťahač - nosič náradia
Záznam „87“ alebo „89“ pod písmenom J (trieda vozidla) a číslo
„2000“ pod číslom 4 (typ konštrukcie). Priložte dôkazy vo forme
fotografií. Staré osvedčenia o evidencii vozidla: Záznam s č. kódu
8720.
8l. historické vozidlo (so špeciálnou ŠPZ, udelené prevádzkové
povolenie ako veterán - oldtimer)
Registrácia so špeciálnym EČV „H“ alebo s červeným EČV začínajúcim
sa na „07“, vyhlásenie o výlučne súkromnom využití/využití na
voľnočasové aktivity.
8m. Vozidlo autoškoly
Vozidlo, ktoré sa permanentne používa výlučne na školiace účely a je
vybavené dvojitým ovládacím zariadením. Priložte kópiu technického
preukazu so záznamom o dvojitom ovládacom zariadení alebo
odborný posudok o takomto zariadení.
8n. Vozidlo autoškoly
* Políčko pre povinné údaje
Popíšte osobitne na strane 2 v políčku 30 a priložte fotografie.
9. Skúšobné vozidlo
Záznam v registrácii podľa § 19 ods. 6 StVZO alebo doklad o schválení
výnimky podľa § 70 ods. 1 StVZO.
10. Vozidlo na prepravu koní s veľkým obytným priestorom
Na príslušné účely sú potrebné trvalé a pevné vstavané prvky vo
vozidle. Obytný priestor (bez kabíny vodiča a bez bočných predĺžení)
musí predstavovať minimálne 50 % úžitkovej plochy. Priložte dôkazy
vo forme fotografií. Vozidlo sa nesmie prevádzkovať v kombinácii s
prepravným prívesom. Je potrebné vyhlásenie o výlučne súkromnom
využití/využití na voľnočasové aktivity, ako aj znázornenie pomeru
veľkostí nákladného priestoru/obytného priestoru pomocou náčrtov
konštrukcie.
Súhlasím. (Len pre online registráciu)
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