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TAXA RUTIERĂ PENTRU
AUTOCAMIOANE ÎN GERMANIA

FACTURAREA
TAXEI RUTIERE

Tarifele de taxe rutiere sunt cuprinse în Legea privind
taxa rutieră pentru utilizarea drumurilor federale
(BFStrMG). Taxa rutieră este calculată pe baza traseului cu
obligație de plată a taxei rutiere, parcurs de autovehiculul sau combinația de autovehicule și a unei cote de taxă
rutieră în cenți per kilometru, care cuprinde costurile de
infrastructură, poluare a aerului și cele de poluare fonică.

În plus, clienții înregistrați se pot conecta cu până la
24 de ore înainte de cursă, prin intermediul aplicației,
online pe internet sau la un terminal de taxare rutieră.
Taxa rutieră este facturată atunci prin instrumentul de
plată indicat la înregistrare.
Clienții înregistrați ai Toll Collect au la dispoziție următoarele modalități de plată:



Clienți înregistrați




Conectarea automată prin intermediul unei aparat al
autovehiculului (OBU), montat în autovehicul, reprezintă cea mai simplă și mai comodă metodă pentru
perceperea taxei rutiere. Cu ajutorul semnalelor GPS
prin satelit și al altor senzori de localizare, OBU identifică tronsoanele de drum cu taxă rutieră obligatorie
parcurse de autovehicul.
OBU se conectează automat la cuplarea aprinderii.
Șoferul este obligat să verifice datele introduse (clasa
de greutate, numărul axelor pentru greutatea totală
admisă de peste 18 tone și clasa de noxe) înainte de
fiecare cursă și să le adapteze dacă este cazul. Și la
autovehiculele sau combinațiile de autovehicule cu o
greutate totală admisă de până la 18 tone este posibilă
indicarea numărului axelor.
Aparatul autovehiculului transmite datele deplasării
și caracteristicile autovehiculului decalat și criptat,
la centrul de calcul și abia acolo are loc alocarea la
rețeaua de drumuri cu taxă obligatorie. Apoi, la centrul
de calcul, este calculată taxa rutieră pentru traseele cu
taxă obligatorie, pe baza caracteristicilor autovehiculului. Taxa rutieră de achitat este atribuită clientului pe
baza numărului oficial de înmatriculare a autovehiculului, iar firma de transport primește periodic, o dată
pe lună, o listă de taxe rutiere.

www.toll-collect.de

Informațiile referitoare la cursele care nu au fost facturate încă se găsesc în portalul pentru clienți. În rubrica
„Non-invoiced journeys” (Curse nefacturate) informațiile referitoare la fiecare cursă și valorile taxelor rutiere
respective pot fi accesate într-un interval de 48 de ore,
de regulă și mai devreme.



Depozit (virament în avans)
Procedură de debitare a serviciului de depozit
(debitare directă SEPA Business-to-Business)
Carduri de credit
Carduri de alimentare
Procedura LogPay

Clienți neînregistrați /
clienți cu cont de conectare
Clienții neînregistrați și clienții cu cont de conectare au
acces, prin conectarea manuală, la diferite modalități
de plată:


numerar



paysafecard



carduri de alimentare și carduri de credit

La 800 din cele aproximativ 1 100 de terminale de taxare rutieră, clienții pot plăti taxa rutieră în numerar, în
euro și în moneda acceptată de chiriaș.
În procedura de conectare manuală, clienții pot plăti
conectarea și fără numerar cu paysafecard. Pentru a
consulta lista cu cardurile de alimentare și cardurile
de credit acceptate de Toll Collect, accesați în orice
moment www.toll-collect.de sau solicitați informații la
serviciul clienți.

Contact
Datele de client, modalitățile de plată curente și
autovehiculele înregistrate la Toll Collect pot fi consultate oricând în portalul pentru clienți. Informații
referitoare la portalul pentru clienți se găsesc pe
pagina de internet Toll Collect. Angajații serviciului
clienți vă stau la dispoziție pentru lămuriri.
Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Germania
Telefon
De luni până vineri, între orele 7:00 și 19:00
pe teritoriul Germaniei:
din afara Germaniei:

0800 222 26 28*
00800 0 222 26 28*

Fax:

+49 180 1 222 628**

info@toll-collect.de
Vizitați-ne și pe internet:
www.toll-collect.de
www.toll-collect-blog.de
pe facebook:
www.facebook.com/TollCollect
sau YouTube:
www.youtube.com/user/TollCollectVideo
* gratuit, tarifele apelurilor din rețeaua de telefonie mobilă pot diferi
** Pe teritoriul Germaniei: Tarif din rețeaua de telefonie fixă, 3,9 ct/min;
Tarife din rețeaua de telefonie mobilă, maximum 42ct/min

Ordonator:

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 095, V 10.0, RO – Ediţia 10/2018

Prezentare generală

Modalităţi de plată
Depozit
Toll Collect le oferă clienților modalități de plată directe,
ca de ex. încărcarea depozitului, prin virament în avans
în contul de depozit. Este important ca clientul să se asigure întotdeauna ca înaintea începerii cursei să dispună
de o sumă suficientă în cont.
Sistemul funcționează în felul următor:
Clientul achită la timp, în avans, la Toll Collect, în contul
său de depozit, o sumă corespunzătoare distanței preconizate, care este corelată permanent cu taxa rutieră
scadentă.
Destinatar: Toll Collect GmbH
Bank: Helaba
IBAN: DE88 3005 0000 0001 6401 19
BIC/Cod Swift: WELADEDD
Scop de utilizare: Număr utilizator „XXXXXXX“ „Maut“
Pentru ca suma să poată fi înregistrată rapid și alocată
contului de depozit, trebuie avută în vedere indicarea
corectă a numărului de utilizator la scopul de utilizare.
Situația depozitului poate fi interogată în orice moment
prin telefon la serviciul clienți.
Când trebuie să meargă mai repede: dacă vă grăbiți,
depozitul pentru taxa rutieră poate fi încărcat și pe
portalul online al partenerului Toll Collect, Eventim,
la adresa www.paytoll.eu, în aceeași zi.

Procedura de debitare a serviciului
de depozit

Carduri de alimentare și carduri de
credit

Prin procedura confortabilă de debitare a serviciului
de depozit, depozitul este încărcat la timp și în funcție
de nevoi - confortabil prin debitarea directă SEPA Business-to-Business (B2B).

La plata taxei rutiere prin intermediul unui card de
alimentare sau al unui card de credit, clientul încheie
mai întâi un contract cu un furnizor de carduri de credit
sau de carduri de alimentare agreat de Toll Collect.
Clientul achită în continuare taxa rutieră la Toll Collect
prin intermediul unui contract de card de credit existent
cu furnizorul său. La unii ofertanți de carduri de credit,
realizarea modalității de plată de către Toll Collect are
loc zilnic.

Sistemul funcționează în felul următor:
Toll Collect compară zilnic depozitul clientului din contul de depozit al acestuia cu distanța actuală parcursă.
Cu puțin timp înainte de consumarea depozitului,
Toll Collect asigură încărcarea contului de depozit. În
acest fel, sunteți siguri că aveți întotdeauna contul de
depozit alimentat suficient. În acest sens, se colectează
trimestrial o taxă de service, conform listei de prețuri.
Clientul poate alege dacă contul său de depozit poate fi
alimentat pentru următoarele 14 sau 30 de zile.





fără controlul complicat al situației depozitului
valoarea debitării ia în considerare distanța parcursă
individual
evitarea cheltuielilor ulterioare din cauza lipsei depozitului
Informații suplimentare referitoare la modalitățile
de plată Toll Collect sau la înregistrare:
www.toll-collect.de/payment
Pentru orice întrebări, vă stă la dispoziție serviciul
clienți Toll Collect.

1
2

3
4

SEPA-Fi

rmenlas

Ausfertigung
für
Benutzerdat

en

Benutzernu

5
Company
name,
form as enterelegal Firmenbeze
ichnung,
d in
Commercial
Register * Rechtsform gemä
ß
Handelsregi

stereintrag

Lastschriftverfahren

1

8

Guthabenservice

chtiger (Kon

Kontoinhab

Name of the

empfänger

Mandat

(Toll Colle

ct)

(B2B)

Copy for the

SEPA Busine

creditor (Toll

ss-to-Busines

Collect)

s Direct Debit

Mandate (B2B)

*

Zahlungspfli

6
7

tschrift-

den Zahlungs

User data

mmer *

User ID *

toinhaber)

er *

Debtor

debtor *

IBAN (Inter
Bank Accounational
nt Numb

er) *
Sie bitte eine
steht, verwenden
9 zur
Ihnen kein Computer
BICVerfügung
(Bank Identi
sind mit * gekennzeichnet.
dem Computer vollständig aus. Wenn
Pflichtfelder
fier Code)
Bitte füllen Sie dieses Formular mit
*
Bitte kreuzen Sie Zutreﬀendes an.
gut leserlich in Druckbuchstaben.
Schreibmaschine oder schreiben Sie
10

2

Kreditinstitu

11

Benutzernummer
(entfällt bei gleichzeitiger
Benutzerregistrierung) *

4

12

6

Ansprechpartner *

7

Telefon *

13

8

9

11

12

tifikation)

tification)

*

*

*

(bitte Vorwahl bzw. Landesvorwahl

r, street *

PLZ *

Post Code
14

(Name, Vorname)

*

Ort *

City *
15

10

E-Mail (Preno

E-mail (Preno

Straße, Nr.

House numbe

Firmenbezeichnung,
Rechtsform gemäß
Handelsregistereintrag *

5

t*

Bank *

Benutzerdaten

3

Land *

Country *

angeben)

16

Firmen-E-Mail *

Zahlungsem

pfänger

Creditor

17
Toll Collect
GmbH, Links
traße 4, 1078
18
Zahlungsar
GmbH:
5 Berlin, Deuts
t
beauftrage die Toll Collect
Guthabenservice teilnehmen und
chland
Type of payme
wiederkehr
Ich möchte am Lastschriftverfahren
nt
ende Zahlu
Recurrent der Lastschrift
ng
im SEPA-Lastschriftverfahren zu befüllen. 20 Mandatsref
richtet
payment
und Häufigkeit
Höhe
mein Guthabenkonto mittels Einzug
ist. Die
erenz
19 Gläub
*
bevor das Guthaben verbraucht
21 Wenn
Mandate referen
auﬀüllen,
angegebenen
automatisch
iger-Identifik
des
zu Lasten
Sievon mir
erfahren
ce *
Toll Collect wird mein Guthabenkonto
im SEPA-Lastschriftv
ationsnumm
Creditor identifi
Bitte tragedas Formular nicht
. Die Abbuchung erfolgt durch Einzug
er DE53ZZZ0
n Sie das
am
er
vereinbart.
sich nach meinem Mautaufkommen
als
Tag
Datum im Computer ausfü
00001126
einem
von
Frist
Format JJMM
llen
der Lastschrift gilt eine
02
Bankkontos. Zur Vorankündigung
und dahinoder die Mandatsref
erfahren einzuziehen.
BE
ter Ihre siebe
erenz nicht
Rechnungsstellung im SEPA-Lastschriftv
nach
umgehend
automatisch
nstellige
If you
Benu
anfallende Entgelte und Zusatzleistungen

14

im Voraus für die nächsten 14 Tage

15

22 Ich
ermächtig
30 Tage
e die Toll
die nächsten
im Voraus
von für
Collect Gmb
der Toll C

erzeugt wurde
are not
tzernumme
r ein.
is not automa filling in this docum
:
ent
seven-digit tically created, please on a computer, or
the manda
user numbe
enter the date
te referen
r.
as YYM
ce

Fiecare client înregistrat primește periodic de la
Toll Collect - actualmente o dată pe lună - un document cu taxa rutieră percepută. Această așa-numită
listă de taxe rutiere cuprinde suma taxelor rutiere
de-a lungul perioadei de facturare. Taxa rutieră nu
face obiectul impozitului pe cifra de afaceri. Proporția
costurilor externe (costuri pentru poluarea aerului și
costurile pentru poluarea fonică) sunt listate separat.
Lista de taxe rutiere este pusă la dispoziție în portalul
pentru clienți sau prin poștă. De îndată ce documentele de facturare sunt disponibile în portalul pentru
clienți, Toll Collect îl informează pe client în acest sens.
La cerere, clientul primește gratuit și o certificare a
călătoriilor individuale. Aceasta conține o enumerare
detaliată a deplasărilor efectuate, pentru care există
obligația de plată a taxei rutiere. Astfel, valoarea taxei
rutiere poate fi urmărită cu exactitate per autovehicul
și traseu cu taxă obligatorie. Și certificarea călătoriilor
individuale este pusă la dispoziție în portalul pentru
clienți (ca document PDF respectiv ca fișier CSV) sau
trimisă prin poștă.

Avantaje:


Lista de taxe rutiere /
Certificarea călătoriilor
individuale / Detalii
privind călătoria

Procedura LogPay
În cazul plății taxei rutiere prin intermediul procedurii
LogPay, clientul înregistrat încheie un contract cu LogPay
Financial Services. În continuare, clientul achită taxa
rutieră la Toll Collect prin intermediul LogPay Financial
Services.

În plus, există așa-numitele detalii privind călătoria,
care permit clientului să acceseze numerele de
conectare individuale și să vadă listarea detaliată
a segmentelor de cursă și ale costurilor individuale
respective. Acestea pot fi accesate exclusiv în portalul
pentru clienți.
Informații suplimentare, precum și exemple și explicații sunt disponibile la adresa
www.toll-collect.de, în Download-Center, secțiunea
„Facturarea“.

