Събиране на пътна
такса в Германия

НОВАТОРСКА, ОПРАВДАНА И НАДЕЖДНА

ПЪТНА ТАКСА ЗА ТОВАРНИ
АВТОМОБИЛИ В ГЕРМАНИЯ

Защо се събира пътна такса за
товарни автомобили?
Федералното правителство цели да осигури устойчиво финансирането на федералните междуградски
пътища и да гарантира модерна, безопасна и ефективна пътна инфраструктура в Германия.
Системата за събиране на пътни такси на Toll Collect
събира таксите - в зависимост от изминатата отсечка, от категорията според теглото, от броя на
осите (над допустимо общо тегло 18 тона), както и от
класа на вредните емисии на товарния автомобил.
Така всеки плаща само за действително изминатите
километри.
Фирма Toll Collect използва система, която не
възпрепятства транспортния поток по време на
събирането на пътната такса. Тя не изисква нито
ограничения на скоростта, нито спиране на превозните средства или обвързване с указани ленти за
движение.

Фирма Toll Collect
Кой управлява системата за
събиране на пътни такси за
товарни автомобили в Германия?
Като предприятие с публичноправна организация,
което работи по поръчение на Федералното министерство на транспорта и цифровата инфраструктура
(BMVI), фирма Toll Collect е разработила, изградила
и все още експлоатира първата в света сателитна
система за събиране на пътни такси. Нови изисквания на възложителя се изпълняват бързо и надеждно. Във фокуса обаче не стоят само законовите
изисквания и изискванията, заложени в договорите.
Желанията и оперативните процеси от страна на
клиентите също се интегрират в процесите, доколкото е възможно, например при различните начини
за плащане и при преноса на данни без употреба на
хартиен носител.

Ще ни намерите
Повече информация относно пътната такса за
товарни автомобили ще получите на нашата
интернет страница или от нашия Център за клиентско обслужване.
Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Германия
Телефон
От понеделник до петък 7–19 часа
На територията на Германия:
Извън Германия:

0800 222 26 28 *
00800 0 222 26 28 *

Факс:

+49 180 1 222 628 **

info@toll-collect.de
Посетете и нашата страница в Интернет:
www.toll-collect.de
www.toll-collect-blog.de

Защитата и сигурността на данните са от съществено значение за фирма Toll Collect. В центъра е
поставено целевото използване на всички събрани
данни: Те се използват изключително за отчитане на
таксите. Съгласно законодателството предаването
на данните на трети лица е изрично забранено.

www.toll-collect.de

Toll Collect събира прецизно пътната такса, отчита я
по прозрачен начин с транспортните предприятия
и незабавно предоставя приходите на федералния
бюджет. 24 часа на ден, 365 дни в годината.

Във Фейсбук:
www.facebook.com/TollCollect
Или в YouTube:
www.youtube.com/user/TollCollectVideo
* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават
** На територията на Германия: Цена на фиксирани мрежи 3,9 евроцента за
минута; Максимални цени на мобилни мрежи 42 евроцента за минута
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Техника
Как функционира автоматичната
система?
От 2005 г. фирма Toll Collect гарантира успешната
работа на системата за събиране на пътни такси за
товарни автомобили на територията на Германия.
Съгласно чл. 1 от Закона за пътната такса на федералните междуградски пътища (BFStrMG) с пътна
такса се облагат всички местни и чуждестранни
товарни автомобили или състави от превозни средства с допустимо общо тегло от най-малко 7,5 тона.
В Германия облагането с пътна такса важи за всички
автомагистрали, включително бензиностанции и
тир паркинги, както и за всички федерални шосета,
също и вътре в населените места. Пътната такса
се дължи само при използване на подлежащите
на облагане с пътна такса отсечки, които достигат
почти 52 000 километра. При това клиентът сам
избира дали да плаща пътната такса посредством
автоматичния или ръчния метод за регистриране в
системата.
Монтиран в товарния автомобил бордови уред
(OBU), събира автоматично пътната такса по време
на пътуването. Условие за това удобно плащане на
пътната такса е лесното и бързо вписване на транспортното предприятие и на неговите облагаеми с
пътна такса превозни средства в клиентския портал
на фирма Toll Collect. Клиентът договаря час за
монтиране на OBU в някой от сервизите на оторизираните сервизни партньори на фирма Toll Collect.
Такива специално подбрани и обучени сервизи има
в цяла Германия, както и в други европейски страни.
Бордовият уред OBU определя с помощта на GPS
(Global Positioning System) Вашето местоположение и изпраща тези данни за пътуването, както
и характеристиките на товарния автомобил (вкл.
категория според теглото, брой на осите, клас на
вредните емисии) чрез GSM (Global System for Mobile
Communications) към изчислителния център в отложено време и кодирано. Причисляването на данните
за пътуването към подлежащата на облагане с пътна

такса пътна мрежа се извършва в изчислителния
център на фирма Toll Collect. След това пътната такса
за облагаемите отсечки се изчислява в изчислителния център на базата на характеристиките на
автомобила. Дължимата пътна такса се причислява
на съответния клиент въз основа на регистрационния номер на МПС, а транспортното предприятие
получава редовно - веднъж месечно - ведомост за
пътните такси.

Какви други възможности има за
регистрирането в системата за
плащане на пътна такса?
За да се гарантира, че всички водачи на товарни автомобили могат да ползват облагаемата с пътна такса
пътна мрежа според своите индивидуални изисквания, в допълнение към автоматичното събиране на
пътна такса с OBU фирма Toll Collect предоставя на
разположение метода за ръчно регистриране в системата. Ръчното регистриране в системата за заплащане на пътната такса позволява на всички клиенти
- без значение дали са вписани или не – да се регистрират в системата с помощта на всеки един начин за
ръчно регистриране до 24 часа предварително, както
и да променят или да сторнират регистрации.
Към тези начини за регистриране в системата спадат:
 регистрирането чрез приложение (безплатно за
водещите операционни системи Android, iOS и
Windows Phone),
 онлайн регистрирането в системата (възможно
както от стационарни компютри, така също и от
мобилни устройства - таблети и смартфони), и
 регистрирането от терминал за пътна такса (приблизително 1 100 терминала в 675 местоположения в и извън Германия).
Техническото оформление и дизайнът са еднакви при
всички начини за достъп до ръчната процедура за
регистриране в системата. Без значение какъв начин
за ръчно плащане на пътната такса е избрал клиентът,
потребителският интерфейс е идентичен навсякъде и
позволява бързо и лесно регистриране в системата.

Услугата за избор на маршрут, в която може да се
конкретизира адрес и превозно средство, с избор
на начална точка, крайна точка и попътни точки
посредством въвеждане на адрес или щракване върху
картата, помага при индивидуалното планиране на
маршрута и включва също и необлагаеми с пътна такса отсечки. При изчисляването на маршрута се вземат
предвид различни ограничения за преминаване на
конкретното превозно средство, като например блокирани пътища или ограничения на скоростта.
Освен това ръчното регистриране в системата предлага допълнителна услуга за невписани клиенти: Със
създаването на един акаунт за регистриране можете
да запаметите превозните средства, с които често се
регистрирате ръчно, пътните отсечки, по които пътувате често, както и до три платежни средства.
В края на процедурата по регистриране клиентът получава освен квитанция за регистриране в системата, по
желание също и указания за навигация. Клиентът може
да разпечата всички квитанции, да ги свали, да ги изпрати по имейл или да изпрати само номерата на регистрациите в системата със SMS на мобилния си телефон.

Контрол
Кой контролира коректното
заплащане на пътната такса?
При контрола на облагането с пътна такса задачите се
разпределят между Федералната служба за товарен
автотранспорт (BAG) и фирма Toll Collect. Федералната
служба за товарен автотранспорт (BAG) контролира автомобилите в непрекъснатото движение и в случай на
съмнение насочва облагаеми с пътна такса превозни
средства. Фирма Toll Collect отговаря за автоматичния
контрол с помощта на контролни мостове на автомагистрали и контролни колони на федерални шосета.
Освен това Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) извършва проверки в транспортните
предприятия. По принцип всички производства за административни нарушения се завеждат и извършват от
федералната служба за товарен автотранспорт (BAG).

Отчитане на пътната
такса
Какъв е размерът на таксите и как
се заплаща пътната такса?
Размерът на дължимата пътна такса се определя в
зависимост от отсечката, която превозното средство
или състав е изминал/о по подлежащи на облагане с
пътна такса шосета, и от размера на пътната такса в
центове/километър, която включва определен процент
за покриване на разходите за инфраструктура, замърсяване на въздуха и шумово натоварване. Процентът от
размера на пътната такса за разходи за инфраструктура
зависи от категорията на автомобила, а процентът от
размера на пътната такса за причинено замърсяване на
въздуха зависи от класа на вредните емисии. Процентът
от размера на пътната такса за шумово натоварване се
събира като една постоянна стойност, в еднаква степен
за всички автомобили. Тарифите за пътните такси са
установени в Закона за пътната такса за федералните
междуградски пътища (BFStrMG).
На вписани клиенти се предоставят на разположение
различни начини за заплащане на пътната такса. Те могат да заплатят чрез отчитане по кредитна сметка, услуга за директен дебит на кредитна сметка, с кредитни
карти, метод LogPay или карти за зареждане на гориво.
Всички клиенти, независимо дали не са вписани, не
са вписани с акаунт за регистриране, или са вписани,
могат в рамките на процедурата за ръчно регистриране в системата да платят в брой (на терминал) или
беналично (в приложението, в онлайн регистрирането,
на терминала за пътна такса) със своята карта за
зареждане на гориво или кредитна карта, както и с
paysafecard.
Отчитането на пътната такса за вписани клиенти се извършва веднъж месечно, при получаване на ведомостта
за пътните такси. Невписани клиенти и клиенти с акаунт
за регистриране получават при регистрирането квитанция за регистриране в системата като доказателство за
заплащането на пътната такса.

