Nápověda

CZ

Vyplňte prosím nutně německý formulář. Děkujeme!
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Vozidla, která nemusí odvádět mýto:
Prodloužení

2
3

I. Žadatel
Tento formulář prosím v počítači úplně vyplňte. Pokud nemáte k
dispozici počítač, pište čitelně tiskacím písmem. Příslušná políčka
prosím zakřížkujte. Pole, která musí být vyplněna, jsou označena *.
Údaje o zákazníkovi
Firma (vč. právní formy), popř. jméno
Číslo MB
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. Prodloužení
Žádám o prodloužení registrace vozidel, které již jsou u společnosti
Toll Collect zaregistrovány jako vozidla nepodléhající povinnosti
platit mýto. Stránku si prosím okopírujte, pokud je to nutné.
Vozidla
Délka registrace na max. 2 roky
Státní poznávací značka motorového vozidla
Úřední státní poznávací značka vozidla - přívěsu
Zde uveďte nějaké datum, pokud chcete vozidlo zaregistrovat na
dobu kratší než dva roky.
(DD.MM.RRRR)
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,
• 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,
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• 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).
Ano / Ne
Je mi známo, že mohu tento souhlas s budoucí účinností kdykoliv
odvolat. Odvolání svého souhlasu směřujte prosím na společnost
Toll Collect, Customer Contact / Kontrolle, 10875 Berlín, Německo,
nebo ho odfaxujte na č.: +49 30 74077 7332.
Místo, datum
Podpis a popř. razítko firmy
Tento formulář včetně příloh s právoplatným podpisem a firemním
razítkem zašlete prosím na následující adresu:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Německo
nebo ho odfaxujte na č.:
+49 30 74077 7332
* Tato pole musí být vyplněna
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Z příkazu

