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Pomoc pri vypĺňaní

Je nevyhnuté, aby ste správne vyplnili nemecký formulár.

Ďakujeme!

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 19, V 10.0, Stav 01/2023

Z poverenia

1
Vozidlá oslobodené od platenia mýta:

Predĺženie

2
I. Žiadateľ

3
Kompletne vyplňte tento formulár. Ak nemáte k dispozícii počítač,

tablet alebo smartfón, píšte čitateľne tlačeným písmom. Povinné

polia sú označené *.

4
Zákaznícke údaje

5
Firma (vr. právnej formy) resp. meno

6
MB číslo

7
Adresa

8
Ulica, číslo

9
POBOX

10
PSČ

11
Miesto

12
Štát

13
Internetová stránka

14
Kontaktná osoba

15
Priezvisko

16
Meno

17
Telefón

Predvoľba krajiny

Predvoľba a telefónne číslo

18
E-mail

19
II. Predĺženie

20
Žiadam o predĺženie registrácie vozidiel, ktoré už sú v spoločnosti

Toll Collect zaregistrované ako vozidlá nepodliehajúce mýtnemu. V

prípade potreby vyhotovte kópiu tejto strany.

21
Vozidlá

22
Trvanie registrácie max. 2 roky

23
Štátna poznávacia značka motorového vozidla

24
EČV prívesu

25
Tu zadajte dátum, pokiaľ chcete vozidlo zaregistrovať na kratšie ako

dva roky.

26
(DD.MM.RRRR)

27
III. Prehlásenie

28
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.

29
Som si vedomý/vedomá, že

• som sám zodpovedný/sama zodpovedná za skutočnú a právnu

správnosť údajov (princíp sebadeklarácie),

• 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 logistiku

a mobilitu (BALM).

• že spoločnosť Toll Collect odošle tieto údaje spolu s osobitne

predloženými podkladmi aj Spolkovému úradu pre logistiku

a mobilitu (BALM) na účely registrácie oslobodenia od mýtnej

povinnosti.

30
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.

31
Prehlasujem, že všetky údaje sú úplné a správne.

32
Miesto, dátum

33
Podpis a príp. firemná pečiatka

34
Formulár s právoplatným podpisom a firemnou pečiatkou, ako aj

všetky podklady pošlite na e-mailovú adresu: Mautbefreiung@toll-

collect.de

Posielajte prílohy s max. veľkosťou 5 MB.

35
Podklady môžete alternatívne poslať poštou na adresu:

Toll Collect GmbH

Kundenmanagement und Abrechnung

Postfach 11 03 29

10833 Berlin

Nemecka

99
* Políčko pre povinné údaje
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