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Perceperea taxei rutiere în Germania

Toll Collect GmbH
Cine administrează în Germania
sistemul inovator de taxă rutieră
pentru camioane?

Trei companii renumite sunt asociate ale Toll Collect
GmbH: Daimler Financial Services, Deutsche Telekom şi
Cofiroute.
Toll Collect percepe taxa rutieră într-o manieră exactă – 24
ore pe zi, 365 zile pe an, realizează decontul cu întreprinderile de transport şi transmite imediat sumele încasate
la bugetul federal.

Contact
Mai multe informaţii despre taxa rutieră de camion se
obţin de la Customer Service al nostru.
Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Germania
Telefon
De luni până vineri între orele 7.00 şi 19.00
în cadrul Germaniei:
din străinătate: 		

0800 222 26 28*
008000 222 26 28*

Fax:				

+49 180 1 222 628 **

www.toll-collect.de
info@toll-collect.de

*	gratuit, preţurile de telefonie mobilă pot diferi
**	În Germania: Preţ reţea fixă 3,9 ct/min;
preţuri telefonie mobilă maxim 42 ct/min

Ca urmare a aşezării în centrul Europei, Germania a devenit
platforma circulaţiei internaţionale a camioanelor. Transportul de mărfuri aflat în permanentă dezvoltare duce la
solicitare semnificativă a străzilor şi necesită investiţii în
menţinere şi construire.
Pentru ca eventualele costuri să fie repartizate corespunzător, guvernul federal a introdus o taxă rutieră pentru
autocamioane, în funcţie de distanţa parcursă. Aceasta
este valabilă începând cu 01.10.2015, în mod egal şi nediscriminatoriu, pentru toate autocamioanele cu o greutate
mai mare de 7,5 tone, indiferent dacă sunt înmatriculate în
ţară sau în străinătate.
Toll Collect a dezvoltat un sistem de taxare rutieră, care
percepe taxe – alt fel decât la folosirea rovignetelor – în
funcţie de traseul parcurs şi de clasa de noxe a camionului.
Astfel, fiecare plăteşte pentru kilometrii real parcurşi – corect şi cinstit.
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În cadrul unui proiect Public Private Partnership, Toll
Collect a dezvoltat ca urmare a împuternicirii primite
de la Republica Federală Germania, sistemul de taxare
rutieră mondial, primul sistem susţinut prin satelit. De
la pornirea sistemului de taxare rutieră 2005, Toll Collect
este un partener de încredere al Guvernului German şi va
îndeplini şi pe viitor cerinţele politice, rapid şi ireproşabil.

TAXĂ RUTIERĂ DE
CAMION ÎN
GERMANIA

De ce se percepe taxa rutieră pentru
camioane?

Toll Collect a creat un sistem, care nu împiedică fluxul circulaţiei în timpul perceperii taxei rutiere. Tehnologia inovatoare nu solicită limitările de viteză sau oprirea vehiculelor
sau o obligaţie faţă de trasee.

INOVATIV, CORECT
ŞI IREPROŞABIL

Ordonator:

www.toll-collect.de

Tehnica

Modalităţile de
rezervare

Facturarea taxei
rutiere

Bine de ştiut ...

Cum funcţionează sistemul?

Ce modalităţi sunt disponibile pentru
rezervarea taxei rutiere?

Care este valoarea taxelor şi cum se
plăteşte taxa rutieră?

Ce trebuie făcut, pentru ca OBU să
perceapă corect taxa rutieră?

Toll Collect asigură funcţionarea corectă a sistemului de
taxă rutieră pentru autocamioane, în Germania.
Inovaţia sistemului este combinaţia unică mondială a
tehnicii de navigare GPS (Global Positioning System) cu
comunicarea radio mobil GSM (Gobal System For Mobile
Communications) – baza rezervării automate.

Premisa pentru rezervarea per OBU şi pe internet este
înregistrarea la Toll Collect.
Plata taxei rutiere la un terminal de oficii de taxare rutieră
este disponibilă şi utilizatorilor neînregistraţi.
Rezervarea automată cu un dispozitiv OBU este modalitatea cea mai confortabilă de plată a taxei rutiere. El
oferă flexibilitate deplină, fără opriri intermediare şi fără
necesitatea unei planificări prealabile suplimentare. Asta
înseamnă o economie preţioasă de timp şi de bani.
Nucleul sistemului automat de rezervare este un aparat al
autovehiculului integrat în cabina camionului, On-Board
Unit (OBU). Pe OBU sunt introduse cele mai importante
date pentru perceperea taxei rutiere: reţeaua de trasee cu
obligaţia plăţii taxei rutiere, valoare valabilă a taxei rutiere
pe kilometru, precum şi clasa de noxe şi numărul axelor
camioanelor.
OBU recepţionează via GPS semnalele de satelit şi detectează pe baza hărţii digitale a străzilor, dacă vehiculul se
află pe un traseu cu obligaţia de plată a taxei rutiere. OBU
calculează apoi valoarea taxei şi transmite datele codate
sigur prin radio mobil la centrul de calcul Toll Collect.
Orice modificare a parametrilor de funcţionare a aparatelor autovehiculelor (OBU) – de ex. parametrii de
taxare sau noi tronsoane de drum supuse taxei rutiere
– este transmisă la aparatele montate în vehicul, prin
intermediul reţelei de telefonie mobilă, fără influenţarea
condusului.

Pentru a asigura o percepere corectă a taxei rutiere
şi pentru evitarea defecţiunilor la aparatele de bord,
o premisă importantă este folosirea regulamentară a
aparatului de bord. În principal este valabil: Montările şi
demontările aparatelor de bord şi componentelor periferice, ca de exemplu antenele sau modulele DSRC (DSRC
= Dedicated Short Range Communication = Comunicarea
pe trasee scurte prin intermediul razelor infraroşii sau a
microundelor), precum şi lucrările de întreţinere trebuie
executate exclusiv de parteneri de service autorizaţi.

Pentru a se asigura că toţi şoferii de camioane pot folosi
reţeaua de trasee cu obligaţie de plată a taxei rutiere
conform cerinţelor lor individuale, Toll Collect pune la dispoziţie suplimentar perceperii automate a taxei rutiere cu
un aparat de bord OBU, rezervarea manuală prin internet
şi la numeroasele terminale ale oficiilor de taxare rutieră.

Rezervarea manuală se oferă în principal şoferilor de camioane şi companiilor de transport, care folosesc rar autostrăzile germane şi străzile germane cu taxă obligatorie.
În acest sens, puteţi rezerva traseul dumneavoastră
planificat la un terminal de oficii de taxare rutieră sau prin
internet.
	Informaţii suplimentare se găsesc în broșura
noastră „Modalităţi de rezervare“ sau pe internet
la www.toll-collect.de.

Valoarea taxei rutiere este stabilită în funcţie de distanţa
parcursă de vehicul pe drumurile supuse taxei rutiere sau pe
baza combinaţiei dintre vehicul şi o cotă de taxă rutieră pe
kilometru, care include costurile de infrastructură şi costurile
pentru poluarea aerului produsă. Cota parte din taxa rutieră
pentru costurile de infrastructură se stabileşte în funcţie de
numărul de axe al autocamionului. Cota parte din taxa rutieră
pentru costurile pentru poluarea aerului se diferenţiază în
funcţie de clasa de noxe. Valoarea cotelor parte din taxa rutieră şi tipurile de clase de noxe sunt stabilite prin lege.
Există diferite posibilităţi de plată a taxei rutiere. Utilizatorilor
înregistraţi le stau la dispoziţie toate modalităţile de plată. Ei
pot plăti prin intermediul unui depozit existent, prin procedura de debitare a serviciului de depozit, cu cărţi de credit,
procedura logpay sau cu carduri de alimentare.
Toţi utilizatorii, indiferent dacă sunt înregistraţi sau nu, pot
plăti şi în numerar sau electronic, cu cardul de alimentare
sau cu cartea de credit, la toate terminalele de oficii de
taxare rutieră. Pentru a afla ce tip de carduri de alimentare
şi carduri de credit sunt acceptate, accesaţi în internet
www.toll-collect.de sau Customer Service.
Facturarea taxei rutiere pentru utilizatorii înregistraţi are loc o
dată pe lună după primirea notei de plată (factura). Utilizatorii
neînregistraţi primesc în momentul rezervării efectuate la
terminalul oficiilor de taxă rutieră o dovadă a rezervării, ca
dovadă a plăţii taxei rutiere.

În cazul defectării aparatului de bord, se recomandă
deplasarea la cel mai apropiat partener de service Toll
Collect. Reţeaua atelierelor partenerilor de service se
găsește pe pagina de internet www.toll-collect.de.
Dacă rezervarea automată a taxei rutiere nu este posibilă
în caz excepţional, sunt disponibile alternativ modalităţi
manuale de rezervare.
	Informaţii suplimentare despre folosirea corectă
a aparatului de bord se găsesc în broşura noastră
„Întotdeauna în legătură“ sau pe internet la
www.toll-collect.de.

