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Nii suure teedevõrgustiku jaoks kiirteemaksu kehtestamiseks sobib kõige paremini sa-
telliiditoega kiirteemaksu süsteem. Eelkõige pakub kõigile selgeid eeliseid kiirteemak-
su automaatne kogumine pardaseadme abil, sest sõidukijuhid saavad näiteks igal ajal 
oma marsruute muuta, ilma et peaksid käsitsi seadistusi tegema. Sellega luuakse 
paindlikkust ja hoitakse transpordi- ja logistikaettevõtjate jaoks iga päev kokku aega 
ning seega ka raha. Aga ka ilma pardaseadmeta pakub Toll Collecti süsteem lihtsaid ja 
praktilisi võimalusi broneerimiseks: tasuta rakendus ja veebis broneerimine võimalda-
vad lihtsat ja kiiret maksmist.

Lisaks on Toll Collect loonud Saksa Föderaalse Kaubavedude ameti (BAG) tellimusel 
tehnilise platvormi tsentraalse kiirteemaksu kogumise jaoks Saksamaal. See hõlmab 
kiirteemaksukohustuslike teelõikude täielikku tuvastamist ja tarifitseerimist. Alates 
teemaksusüsteemi European Electronic Toll Services (EETS) kasutuselevõtust Saksa-
maal saavad EETS-iga liitunud ettevõtted pakkuda klientidele veokite kiirteemaksuar-
vestust Saksamaal. Kaubavedude amet pakub Toll Collecti platvormi näol EETS-iga lii-
tunud ettevõtetele tsentraalset kiirteemaksu kogumise teenust.

Käesolev brošüür sisaldab kogu kasulikku teavet veoautode kiirteemaksu kohta Saksa-
maal – alates registreerimisest ja broneerimise liikidest kuni kiirteemaksu koondarves-
tuseni.

Soovime teile meeldivat sõitu!

Teie Toll Collect

Hea lugeja!

Toll Collect GmbH, mis on alates 2018. aastast Saksamaa liikluse ja digitaalse infrast-
ruktuuri ministeeriumi (BMDV) haldusalasse kuuluv föderaalne ettevõte, pakub konku-
rentsivõimelisi tehnikateenuseid kiirteemaksu kogumise ja kontrollimise valdkonnas. 
Alates 1. jaanuarist 2005 haldab see ettevõte üht maailma suurimat kiirteemaksusüs-
teemi. Selle peamine ülesanne on koguda Saksamaal kooskõlas õigusaktidega veokite 
kiirteemaksu ning kanda see üle riigieelarvesse, kus seda kasutatakse sihtotstarbeli-
selt teetaristu korrashoiuks ja ehitamiseks.

Erinevalt teemaksumärgisest arvutatakse kiirteemaksusüsteemis tasu läbitud teekon-
na põhiselt. Lisaks kindlustab süsteem selle, et kiirteemaksu kogumise ajal ei takistata 
liiklusvoogu. Sõidukid ei pea vähendama kiirust ega peatuma, samuti pole vajalik kind-
last marsruudist kinni pidamine.

Läbitud teekonna põhine ning kahjulikke aineid ja kaaluklasse arvesse võttev kiirtee-
maks aitab säästa keskkonda ning annab olulise panuse kliimaeesmärkide saavutamisse.

Maksukohustus kehtib alates vähemalt 7,5 tonnist lubatud kogukaalust kõigile sise- ja 
välisriikide mootorsõidukitele ja sõidukikombinatsioonidele kiirteedel, sealhulgas 
tankla- ja puhkealadel ning kõigil riiklikel maanteedel, ka asulasiseselt, kokku peaaegu 
52 000 kilomeetril maksustataval teelõigul. 
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Pardaseadme abil automaatse kiirtee-
maksu kogumise eelduseks on trans-
pordiettevõtte ja selle maksustatavate 
sõidukite registreerimine Toll Collecti 
kliendiportaalis. Sõidukid varustatakse 
pardaseadmetega teeninduspartneri töö-
kojas. Registreeritud kliendid maksavad 
kiirteemaksu oma krediit- või tanklakaar-
diga, kannavad rahasumma eelnevalt 
Toll Collecti kreeditkontole või lasevad 
kiirteemaksu summa maksta oma panga-
kontolt Toll Collecti maksekorraldusega.

Kiirteemaksu käsitsi maksmisel pakub 
Toll Collect kaasaegseid, ühtse kasutaja-
liidesega käsitsi broneerimise viise. Bro-
neerimisi ja tühistamisi saab paindlikult 
teha rakenduse kaudu või internetis. Mõ-
lemat käsitsi broneerimise meetodit saab 
kasutada ilma eelnevalt Toll Collectis 
registreerumata. Kliendid maksavad enne 
sõidu alustamist oma maksustatavate 
marsruutide eest nende poolt määratud 
maksevahendiga (kehtib ainult regist-
reeritud klientidele või broneerimise 
kontoga klientidele), krediit- või tankla-
kaartidega või Paysafecardiga. Makseviisi 
ja kogu kiirteemaksu süsteemi osas tek-
kivate küsimuste korral aitab kasutajaid  
Toll Collecti klienditeenindus.

Läbisõidul põhineva kiirteemaksu kogumise õiguslikud 

alused:
 J 12. juuli 2011. aasta Saksamaa riigimaanteemaksu sea-

dus (BFStrMG) (Saksamaa ametlik väljaanne I osa, lk 

1378), viimati muudetud 8. juuni 2021. a.. aasta seaduse 

artikliga 2 (Saksamaa ametlik väljaanne I osa, lk 1603)
 J 5. detsember 2014. a Saksamaa kiirteemaksu seadus 

(MautSysG) (Saksamaa ametlik väljaanne I osa, lk 1980), 

viimati muudetud 8. juuni 2021. a seaduse artikliga 1 

(Saksamaa ametlik väljaanne I osa, lk 1603)
 J 25. juuni 2018. aasta määrus kiirteemaksu kogumise, 

nõuetekohase tasumise tõendamise ja tagastamise 

kohta (veoautode kiirteemaksu määrus – Lkw-MautV), 

(Saksamaa ametlik väljaanne I osa, lk 1156), viimati 

muudetud 28. september 2021. a määruse artikliga 4 

(Saksamaa ametlik väljaanne I osa, lk 4619)
 J Volituste ülekandmise määrus õiguskorralduste väljas-

tamiseks Riiklikule kaubavedude ametile (BAG-ülekan-

demäärus– BAGÜV), 14. jaanuar 2016 (RT AT 26.01.2016 

V1), muudetud määruse artikliga 1, 11. juuli 2018 (RT AT 

30.07.2018 V1)
 J Määrus kõrvalekalduvate kiirteemaksu kogumispunkti-

de kindlaksmääramiseks riiklikel maanteedel (Bundes-

straßenmaut-Knotenpunkteverordnung - BStrMKnotV), 

31. juuli 2018 (RT AT 17.08.2018 V1), muudetud määruse 

artikliga 1, 12. november 2019 (RT AT 04.12.2019 V2)  

Õiguslike aluste kehtivad versioonid on saadaval interne-

tis aadressil www.gesetze-im-internet.de.

Maksukohustus kehtib Saksamaal alates 
vähemalt 7,5 tonnist lubatud kogukaalust 
kõigile sise- ja välisriikide mootorsõiduki-
tele ja sõidukikombinatsioonidele kõigil 
kiirteedel, sealhulgas tankla- ja puhkeala-
del ning kõigil riiklikel maanteedel, ka 
asulasiseselt.   

Toll Collecti kiirteemaksu süsteem pakub 
kiirteemaksu tasumiseks kahte võimalust:

 J automaatselt sõidu ajal integreeritud 
pardaseadme abil või

 J käsitsi enne sõidu alustamist rakendu-
se kaudu või internetis.

ÜLEVAADE
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Riiklik kaubavedude amet (BAG) aval-
dab hetkel kehtiva maksustata-
va teedevõrgu internetis. Veebisaidil 
www.mauttabelle.de on loetletud kõik 
maksustatavad kiirteed ja riiklikud maan-
teed.

2.1 Maksustatavad sõidukid

Maksustatavad on kõik sõidukid või sõi-
dukikombinatsioonid, mille lubatud kogu-
kaal on vähemalt 7,5 tonni, ja mis on   

 J ette nähtud maanteetranspordiks 
(1. alternatiiv), või

 J mida selleks kasutatakse (2. alterna-
tiiv).

Maksukohustuse põhjendamiseks piisab 
ühest Saksamaa riigimaanteemaksu sea-
duse (BFStrMG) § 1 lõike 1 teise lõigu 
punktis 1 nimetatud alternatiivist. 

Sõidukid, mis on ette nähtud maanteet-
ranspordiks (1. alternatiiv) on maksusta-
tavad olenemata sellest, kas

 J nad teevad erasõite,
 J veavad tegelikult kaupu,
 J kaubavedu toimub kaubanduslikult või 

oma tarbeks (omavedu) või
 J asjaomane sõiduk on mootorsõiduki-

maksust vabastatud.

Kui mootorsõidukeid või sõidukikom-
binatsioone kasutatakse tasulisteks või 
ärilisteks kaubavedudeks (kaubanduslik 
maanteetransport või omavedu), raken-
dub maksukohustus 2. alternatiivi järgi.

Olenemata oma päritoluriigist peavad 
kõik kliendid maksma kiirteemaksu, kui 
nad läbivad maksustatava sõidukiga mak-
sustatavaid teelõike.

2.2  Maksustatav teedevõrk

Maksukohustus kehtib kõigile kiirteedele, 
sealhulgas tankla- ja puhkealadele, kui 
nad ei ole alljärgnevalt välistatud, ja kõiki-
dele riiklikele maanteedele. Kiirteed on 
vastavalt Saksamaa riigimaanteemaksu 
seadusele (BFStrMG) kõik riiklikud maan-
teed, mis kuuluvad formaalselt kiirteede 
alla.

Maksukohustuse alla ei kuulu Saksamaa 
riigimaanteemaksu seaduse (BFStrMG § 1 
lõike 3 punktide 1 kuni 3 kohaselt järgmi-
sed kiirteelõigud:

 J kiirteelõigud A 6 Saksamaa-Prantsus-
maa piirist kuni ühenduskohani Saar-
brücken-Fechingenis mõlemas sõidu-
suunas,

 J kiirteelõigud A 5 Saksamaa-Šveitsi pii-
rist ja Saksamaa-Prantsusmaa piirist 
kuni ühenduskohani Müllheim/Neuen-
burg mõlemas sõidusuunas,

 J kiirteelõigud, mille kasutamise eest 
võetakse kiirteemaksu 30. augusti 1994. 
aasta maantee-ehituse erafinantseeri-
mise seaduse (Saksamaa ametlik välja-
anne I osa, lk 2243) § 2 kehtiva redakt-
siooni kohaselt.

Maksustatav teedevõrk hõlmab umbes 
39  000 kilomeetrit riiklikke maanteid ja 
umbes 13  000 kilomeetrit kiirteid (üks 
suund).  

2.3  Kiirteemaksuvabastus ja kiir-
teemaksu mittekohaldamine

Saksamaa riigimaanteemaksu seaduse 
(BFStrMG) kohaselt ei ole teatud sõidukid 
ja sõidukikombinatsioonid (lihtsustatult 
„sõidukid“) maksustatavad. Seejuures on 
ühelt poolt tegemist sõidukitega, millele ei 
kohaldata maksustatavate sõidukite defi-
neerimiskriteeriumeid (kiirteeteemaksuva-

MAKSUKOHUSTUS
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bad sõidukid) ja teisalt sõidukitega, mille 
jaoks on seadusandja loonud spetsiaalsed 
erandlikud asjaolud (sõidukid, millele ei 
kohaldata kiirteemaksu). Kas sõiduk on 
maksustatav või mitte, see tuleneb kõigil 
juhtudel otseselt seadusest. Riiklik kauba-
vedude amet (BAG) ja Toll Collect ei pea 
veenduma, kas taotlus on olemas.

Sõidukid, millele ei kohaldata seadusest 
tulenevat maksustava sõiduki mõistet 
(Saksamaa riigimaanteemaksu seaduse 
(BFStrMG) § 1 lõike 1 teise lõigu 2 kohaselt), 
on sõidukid,   
a)  mis ei ole ehituslikult ette nähtud maan-

teetranspordiks (näiteks isejuhtimisega 
töömasinad)

b)  mida kasutatakse veel kaubanduslikul 
maanteetranspordil või omaveoks tasu-
liseks või ärialaseks kaubaveoks (Saksa-
maa kaubaveoseaduse (GüKG) §  1 tä-
henduses). 

Kiirteemaksuvabastus tekib alles siis, kui 
mõlemad eeldused on täidetud.

Lisaks ei kohaldata Saksamaa riigimaan-
teemaksu seaduse (BFStrMG) § 1 lõike 2 
kohaselt kiirteemaksu järgmistele sõiduki-
tele ja sõidukikombinatsioonidele:
1. bussid,
2. relvajõudude, politseiameti, tsiviil- ja 

katastroofikaitse, tuletõrje ja teiste 
päästeteenistuste sõidukid ning liidu-
maa sõidukid,

3. sõidukid, mida kasutatakse eranditult 
teede korrashoiu ja hooldusteenuse 
jaoks, k.a. teedepuhastus ja talvine 
teehooldus, 

4. sõidukid, mida kasutatakse eranditult 
näitlemis- ja tsirkusettevõtluse otstar-
bel, 

5. sõidukid, mida kasutatakse üldistes 
huvides või heategevuslike organisat-
sioonide poolt hädaolukordade lee-
vendamiseks mõeldud humanitaarabi 
transportimiseks,

6. põllu- või metsamajanduslikud sõidu-
kid vastavalt kaubaveoseaduse § 2 lõi-
ke 1 punktile 7 ning sellega seotud 
tühisõidud, 

7. elektriliselt käitatavad sõidukid elekt-
rimobiilsusseaduse § 2 punkti 1 tähen-
duses vastavalt kehtivas redaktsioonis, 

8. peamiselt maagaasiga töötavad sõidu-
kid, mis on mõeldud CNG (Compressed 
Natural Gas), LNG (Liquefied Natural 
Gas) või paralleelkütusesüsteemiga 
LNG-/diiselmootoritele ning millel on 
olemas määruse (EÜ) nr 595/2009 
(heitmenorm Euro VI) kohane süstee-
mikinnitus, ajavahemikus 1. jaanuar 
2019 kuni 31. detsember 2023. 
Hiljem ümber ehitatud või ühe või mit-
me lisatud maagaasipaagiga sõidukite 
ning maagaasisõidukite, mis ei kuulu 
heitmenormi Euro VI alla, kiirteemak-
suvabastus kaotab kehtivuse 30. sep-
tembril 2021. 
Alates 1. jaanuarist 2024 tuleb maagaa-
siga käitatavate sõidukite kiirteemaksu 
osad maksta infrastruktuurikulude 
eest Saksamaa riigimaanteemaksu 
seaduse (BFStrMG) § 3 lõike 1 punkti 1 
järgi ja põhjustatud mürasaastekulud 
Saksamaa riigimaanteemaksu seaduse 
(BFStrMG) § 3 lõike 1 punkti 3 järgi.

Kiirteemaksust vabastamise eelduseks on 
punktide 2 kuni 4 asjaolude puhul moo-
torsõiduki väliselt äratuntav märgistus 
vastava otstarbe jaoks.

2.4 Pädevused

2.4.1 Toll Collecti pädevused

Kiirteemaksu eeskirjades on detailselt 
määratletud, millistele sõidukitele ning 
millistel teelõikudel on sisse seatud kiir-
teemaks, kuidas seda tasutakse ning kui-
das maksukohustust kontrollitakse. Käes-
olevas maksukohustuse eeskirjas on 
määratletud raamid, millises ulatuses te-
gutseb Toll Collect Saksamaa liikluse ja 
digitaalse infrastruktuuri ministeeriumi 
(BMDV) tellimusel. Toll Collect on kiirtee-
maksu süsteemi loonud ja käitab seda.  

Lisaks on Toll Collectile kui opereerivale 
ettevõttele antud järgmised ülesanded:

 J kiirteemaksu kohustuslike teelõikude 
kasutamise kindlaksmääramine,

 J nõuetekohase kiirteemaksu maksmise 
kontrollimine,

 J kiirteemaksu tagantjärele kogumine 
teatud juhtudel.

Toll Collect ei saa mõjutada otsuseid selle 
kohta, millised sõidukid on maksukohus-
tusega, millised teelõigud on maksustata-
vad, kui kõrged on kiirteemaksu ühikud 
ning millised saasteklassid on defineeri-

Sõidukikombinatsioonide puhul kehtib 
üldiselt punktide 1 kuni 8 kõigile juhtumi 
eripäradele, et kombinatsiooni maksuva-
bastuseks on määrav mootorsõiduk.
 
Toll Collect pakub võimalust registreerida 
maksuvabasid sõidukeid. Registreerimis-
kohustust ei ole, registreerimine on vaba-
tahtlik. Registreerimine aitab vältida eba-
vajalikke suunamisi, kontrollmenetlusi ja 
arutelusid. Registreerimine kestab maksi-
maalselt kaks aastat. Seda saab seejärel 
pikendada. Registreerimised, mida ei ole 
tähtaja möödumise hetkeks pikendatud, 
lõpevad automaatselt.

Kõik registreerimise blanketil esitatavad 
maksuvabade sõidukite andmed peavad 
olema tõesed ja täielikud. Maksuvabade 
sõidukite registreerimiseks esitatud and-
mete õigsuse ja täielikkuse eest vastutab 
ettevõte (enesedeklaratsiooni põhimõte). 
Sõidukite registreerimisega ei ole seotud 
kiirteemaksu mittekohaldamise või sel-
lest vabastamise juriidiline tunnustamine 
Toll Collecti või Riikliku kaubavedude 
ameti (BAG) poolt. Pädevatel organitel on 
õigus andmete õigsust igal ajal kontrolli-
da. Tingimuste kohta vt Saksamaa riigi-
maanteemaksu seaduse (BFStrMG) § 1 lõi-
keid 1 ja 2.
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tud. Need otsused võtab vastu seadu-
seandja.

2.4.2  Kontrolli ja trahvimenetluse 
pädevus: Riiklik kaubavedude 
amet (BAG)

Riiklik kaubavedude amet (BAG) vastutab 
kiirteemaksu korrektse maksmise kont-
rollimise eest ning karistuse määramise 
eest kiirteemaksu kohustuse rikkumisel. 
Kui on kindlaks tehtud, et maksustatav 
sõiduk ei ole tasunud kiirtee maksu läbi-
tud teelõigu eest, nõutakse kiirteemaks 
läbitud teelõigu eest sisse tagantjärele. 
Juhul kui tegelikult läbitud kiirteemak-
su kohustusega teelõiku ei ole võimalik 
kindlaks teha, nõutakse tagantjärele sisse 
kiirteemaks 500 kilomeetri eest. Riiklik 
kaubavedude amet (BAG) jälgib kontrolli-
misel nõutavaid andmeid nagu sõidukite 
registreerimismärke ja tariifi tunnuseid. 
Seejärel algatatakse trahvimenetlus. 
Trahv võib ulatuda kuni 20 000 euroni.

2.4.3  Pädevus maksustatava teede-
võrgu osas: Saksamaa maan-
teeamet (BASt)

Maksustatava teedevõrgu kindlakstege-
mise eest vastutab Saksamaa maantee-
amet (BASt). Maksustatavat teedevõrku 
uuendatakse iga kuu kuni iga kahe kuu 
tagant Saksamaa riikliku teedeinfosüs-
teemi (BISStra) alusel, kuhu sisestatakse 
andmeid liidumaadest, nt uute teelõi-
kude valmimisel. BAG avaldab nende 
andmete põhjal koostatud kiirteemaksu 
tabeli vastavalt uuendatuna aadressil 
www.mauttabelle.de.

Esimene samm kiirteemaksu mugavaks 
maksmiseks on transpordiettevõtte ja sel-
le maksustatavate sõidukite lihtne ja kiire 
registreerimine Toll  Collecti kliendipor-
taalis. Kliendiportaal on turvaline veebi-
portaal ja see on kasutatav erinevates 
keeltes. 

Uued kliendid saavad oma edaspidised 
ligipääsuandmed Toll Collecti kliendipor-
taali kasutajaks registreerimisel. Kliendid, 
kes on juba Toll Collectis registreeritud ja 
soovivad kliendiportaali kasutada, saavad 
aktiveerimiskoode küsida veebilehel 
www.toll-collect.de oleva kontaktvormi 
kaudu.  

REGISTREERIMINE
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Portaalis saavad kliendid ülevaate oma 
ettevõtte ja sõiduki hetkel kehtivate and-
mete kohta. Vaid mõne klõpsuga saab re-
gistreerida uusi sõidukeid ja muuta juba 
salvestatud sõidukite andmeid. Sõiduki 
andmete muutmine on võimalik rubriigis 
„Sõidukite kuvamine ja muutmine“. Peale 
saasteklassi, sõiduki identifitseerimis-
numbri, telgede arvu ja lubatud kogukaa-
lu on võimalik muuta ka sõiduki numbri-
märki ja riigi tunnusmärki. Vajalikud tõen-
did, näiteks sõiduki registreerimistunnis-
tuse, saab üles laadida kliendiportaali. 
Pärast oma muutmissoovi edukat edasta-
mist saab kasutaja kirjaliku kinnituse.

Toll  Collecti kliendiportaalil on mitmeid 
eeliseid.
J Maksustavate sõidukite kiire registree-

rimine. Pärast registreerimise kinnitust 
saab klient pardaseadme paigaldamise 
aja kohe teeninduspartneri töökojas 
kokku leppida.

J Juba salvestatud sõidukite andmeid on 
lihtne muuta ja uuendada pardasead-
mes oleva mobiilside abil.

J Ilma sõidukiseadmeta sõidukeid saab 
välja registreerida otse portaalis - keh-
tib ka juba demonteeritud pardasead-
mega sõidukitele.

J Kliendi ja sõiduki hetkel kehtivaid and-

3  R E G I S T R E E R I M I N E

meid saab klient igal ajal vaadata ja 
muuta.

J Muuta saab lepinguandmeid ja hetkel 
kehtivaid makseviise.

J Vaadata ja alla laadida saab kehtivaid 
arveldusdokumente nagu kiirteemaksu 
koondarvestused, sõitude eristused, 
sõiduandmed ja arved.

J Klient saab näha sõite, mille puhul ar-
veldusi ei ole toimunud või mille eest 
on arved tasumata.

J Paigaldamise ja eemaldamise teenin-
dusprotokollid ning pardaseadme 
kontrollimine teeninduspartneri töö-
kojas on portaalis saadaval vastavas 
keeles.

Kliendiportaalis registreerumise asemel 
saab saksakeelse registreerimisvormi 
juhiseid küsida ka Toll Collecti klienditee-
ninduselt. Dokumendid peab välja prin-
tima, allkirjastama ja ettevõtte pitsatiga 
kinnitama ning saatma e-kirja või posti 
teel Toll Collectile.

Kiirteemaks puudutab vaid maksustata-
vaid teid. Selle põhimõtte järgi toimib Toll 
Collecti süsteem kiirteemaksu kogumi-
seks. Seejuures valib ettevõte, kas kiirtee-
maks makstakse automaatse või käsitsi 
broneerimismenetluse abil.   

 4.1  Automaatne broneerimine 
pardaseadme abil

Iga klient saab pärast transpordiettevõtte 
ja maksustatavate sõidukite registreeri-
mist Toll Collectis lasta teeninduspartneri 
töökojas oma sõidukile paigaldada parda-
seadme (On-Board Unit, OBU). Pardasead-
me abil kiirteemaksu kogumine ja arves-
tamine on transpordiettevõtete jaoks kõi-
ge lihtsam ja mugavam kiirteemaksu 
maksmise viis.    

BRONEERIMISE LIIGID

4
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 4.1.1  Pardaseadme toimimine

Pardaseade lülitub automaatselt sisse 
süüte sisselülitamisel. Sõidukijuhid on ko-
hustatud sisestatud andmeid (telgede arv, 
lubatud kogukaal ja saasteklass) enne iga 
sõitu kontrollima ja need vajaduse korral 
vastavusse viima. 

Pardaseadmesse on põhimõtteliselt püsi-
valt salvestatud lubatud kogukaal, mille 
klient esitas sõiduki registreerimisel. Kui 
see haagise külge- või lahtihaakimise tõttu 
muutub, tuleb enne sõidu alustamist luba-
tud kogukaal pardaseadmes korrigeerida. 
Pärast süüte sisselülitamist näidatakse 
alati viimase sõidu kaaluklassi.

Sõidukite mass seadistatakse alates vähe-
malt 7,5 tonnist 1,5-tonniste valiksammu-
dena. Seejuures ei saa seadistada kaa-
luklassi, mis on väiksem sõiduki registree-
rimisel esitatud lubatud kogukaalust. Pä-
rast sõidu alustamist näitab pardaseadme 
ekraan püsivalt valitud kaaluklassi:

< 7,5 tonni
≥ 7,5 tonni – 11,99 tonni
≥ 12 tonni – 18 tonni 
> 18 tonni

Sõidukikombinatsioonide lubatud kogu-
kaalu kindlakstegemiseks liidetakse ük-
siksõidukite lubatud kogukaalud (kaldudes 
kõrvale tänavaliiklusloa korraldusest). Ala-
tes 2019. aasta algusest ei võeta arvutami-
sel enam arvesse tugi- ja poolhaagise 
koormusi. 

mekeskuses kiirteemaks maksustatavate 
teelõikude kohta sõidukispetsiifiliste tariifi 
tunnuste alusel. 

Ekraanile ilmuvad sõidu ajal telgede arv, 
riik, kus maksustatav veoauto liigub (DE, 
AT) ja kaaluklass. Roheline LED annab mär-
ku kiirteemaksu kogumise õigsusest. Kui 
see pole nii, aitab võimalikke põhjuseid 
leida kasutusjuhend. Uusima kasutusju-
hendi saab alla laadida veebilehe 
www.toll-collect.de allalaadimiskeskusest. 

Maksmisele kuuluv kiirteemaks määratak-
se kliendile sõiduki numbrimärgi alusel 
ning kui transpordiettevõttele on kiirtee-
maks kehtestatud, saab ettevõte regulaar-
selt kord kuus koondarvestuse kiirteemak-
su kohta.

Informatsiooni veel mitte arvestatud sõi-
tude kohta on võimalik leida kliendipor-
taalist. Rubriigis „Mittearvestatud sõidud“ 
on kättesaadav informatsioon üksikute 
sõitude ja nendele kohaldatavate kiirtee-
maksude summade kohta.    

Sõidukiandmete muutmine

Registreerimismärki saab mugavalt vahe-
tada Toll Collecti kliendiportaalis. Pärast 
muutmistaotluse esitamist kantakse 
muudetud andmed, välja arvatud VIN-
kood, lihtsalt mobiilside abil pardasead-
messe üle. Lisaks sõiduki andmetele 
(saasteklass, telgede arv, lubatud kogu-
kaal, VIN-koodr) saab muuta ka numbri-
märki ja riigi tunnusmärki. Muutmistaot-
luse tegemisel ilmub pärast pardaseadme 
esmakordset käivitamist selle ekraanile 
lühikeseks ajaks näit „NEW VEHICLE DATA 
REQUESTED” (sõiduki uued andmed nõu-

Lisaks tuleb kohandada hetkel olemasole-
vate telgede arvu, kui lubatud kogukaal on 
suurem 18 tonnist ja telgede arv erineb 
pardaseadmesse esitatud telgede arvust. 
Ka kuni 18-tonnise lubatud kogukaaluga 
sõidukite ja sõidukikombinatsioonide pu-
hul on telgede arvu andmed võimalikud. 
Teljeks loetakse ka tõstetelgi ja igat liiki 
kaksiktelgi.

Valikuliselt saavad sõidukijuhid esitada 
kulukoha, et lihtsustada ettevõtte raama-
tupidamises sõitude hilisemat määramist 
teatud tellimustele.

Tegeliku sõidu saab arvutuslikult lõpetada 
kassavahetuse lõpetamisega. Nii on kiir-
teemaksu summad kliendiportaalis jaoti-
ses „Mittearvestatud sõidud“ edasitöötlu-
seks kohe saadaval. 

Pardaseade saadab sõidu andmed ja sõi-
dukit iseloomustavad tunnused ajalise 
nihkega ja kodeeritult arvestuskeskusesse. 
Toll Collecti arvestuskeskuses toimub sõi-
duandmete määramine maksustatavale 
teedevõrgule. Selle järgi arvutatakse and-

tud). Alles pärast järgmist süüte sisselüli-
tamist ilmub märkus „VEHICLE DATA 
UPDATE” (sõiduki andmete uuendamine) 
ja mõneks sekundiks ilmub muudetud 
andmete näit. Kui andmete muutmine on 
Toll Collectis toimunud, saab kasutaja 
klienditeeninduselt kirjaliku kinnituse. 
Pärast seda kui pardaseade on varustatud 
uute andmetega, arvutatakse läbitud kilo-
meetreid muudetud tariifidega.

Kuni muutmistaotluse rahuldamiseni tu-
leks pardaseade lülitada „TOLL 
COLLECTION” (kiirteemaksu kogumine kä-
sitsi) peale ja maksta kiirteemaks käsitsi 
broneerimise süsteemi kaudu. 

 4.1.2  Pardaseadme paigaldamine

Pardaseadme paigaldamiseks lepivad 
kliendid kokku aja Toll Collecti volitatud 
teeninduspartneri töökojaga. Selliseid 
spetsiaalselt väljavalitud ja koolitatud 
töökodasid leidub kõikjal üle Saksamaa ja 
paljudes Euroopa riikides. Asukoha otsin-
gut on võimalik teha internetis aadressil 
www.toll-collect.de/go/partner-en. Liht-
salt tänava, koha ja postiindeksi sisesta-
misel kuvatakse lähim teeninduspartneri 
töökoda.

Pardaseade antakse tasuta kasutamiseks 
ja see jääb pärast paigaldamist Toll Col-
lecti omandisse. Paigaldamise kulud ja 
sellega seotud omakulud katab ettevõte. 
Paigaldamiseks kulub maksimaalselt neli 
tundi ühe sõiduki kohta. Uue sõiduki pu-
hul saab paigaldusaega oluliselt lühenda-
da, kui veoauto on juba tehases eelnevalt 
varustatud pardaseadme paigaldamiseks 
vajaliku kaablikomplektiga.

4  B R O N E E R I M I S E  L I I G I D
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ei ole maksustatav



1716

4  B R O N E E R I M I S E  L I I G I D

tamise, huvipunktide (Points of Interest 
(PoI)) valimise või kaardil klõpsamise teel 
(aadressipõhine, sõidukispetsiifiline 
marsruudi määramine kogu Saksamaa 
teedevõrgus). Seejärel arvutatakse kiir-
teemaks maksustatavas teedevõrgus vali-
tud teelõigu kohta. 

Käsitsi broneerimismeetod pakub palju 
eeliseid.

 J Iga ettevõte saab kasutada kõiki ole-
masolevaid käsitsi broneerimise mee-
todeid ilma eelneva registreerumiseta.

 J Üksiku teekonna planeerimisel aitab 
kogu Saksamaa teedevõrgu asukoha- 
ja sõidukipõhine teekonnateenistus 
algus-, lõpp- ja läbitavate punktide va-
likuga kas aadressi sisestamise, huvi-
väärsuste hulgast või kaardilt valimise 
abil ning see hõlmab ka mittemaksus-
tatavaid teelõike. Pakutud marsruuti 
saab muuta läbitavate punktide mää-
ramisega. 

 J Teekonnaarvestus toimub arvestades 
sõidukispetsiifilisi liikumispiiranguid, 
näiteks teesulud või kaalupiirangud. 

 J Broneerimistoimingu lõpus saab lisaks 
registreerimisdokumendile soovi kor-
ral ka navigeerimisjuhised.

 J Kõiki dokumente saab välja printida, 
alla laadida, saata krüpteerimata e-kir-
jaga või broneerimisnumbri võib lasta 
saata sõnumiga oma mobiiltelefonile.

 J Käsitsi broneerimise meetodiga on või-
malik ka näiteks sõitu veebis broneeri-
da ning teel olles rakenduse abil tühis-
tada ja uuesti broneerida.

Lisaks pakub käsitsi broneerimine regist-
reerimata klientidele täiendavaid teenu-
seid. Broneerimiskonto avamisega saate 
sagedasti käsitsi broneeritava sõiduki 

Kohapealne paigaldus teeninduspartneri 
töökojas hõlmab järgmisi samme:

 J eelnevalt varustamata sõidukid: anten-
ni- ja DSRC-kaabli paigaldamine, sobi-
va kiirussignaali ühendamine ning toi-
tekaabli paigaldamine; 

 J pardaseadme ja DSRC-mooduli paigal-
damine;

 J pardaseadme personaliseerimine (sõi-
duki ja kasutaja andmete ülekandmi-
ne);

 J proovisõit ja kliendi juhendamine;
 J paigalduse digitaalne dokumenteeri-

mine teeninduspartneri töökojas ning 
protokolli koostamine kliendiportaalis.

4.2 Käsitsi broneerimine

Kiirteemaksu käsitsi broneerimine pakub 
mitmesuguseid võimalusi:

 J broneerimine Toll Collecti rakendus-
programmi kaudu,

 J veebis broneerimine, mida saab kasu-
tada ka lauaarvutites, tahvelarvutites 
ja nutitelefonides.     

Tehniline ülesehitus ja kujundus on mõle-
mal käsitsi broneerimise meetodil sarna-
ne. Sõltumata sellest, millisel teel kiirtee-
maks makstakse, on kasutajaliides kõikjal 
identne ja võimaldab broneerida kiiresti ja 
lihtsalt. Ette saab broneerida kuni 24 tundi 
ning broneerimine on võimalik kõigi mee-
toditega eri keeltes.   

Pärast sõidu alguse registreerimist esita-
vad sõidukijuhid kõik asjakohased sõiduki 
andmed, näiteks sõiduki registreerimis-
märgi, telgede arvu, saaste- ja kaaluklassi 
ning määravad kindlaks sõidu lähte-, 
vahe- ja lõppsihtkoha kas aadressi sises-

jaoks salvestada tihti sõidetava marsruu-
di ja kuni kolm maksevahendit. See muu-
dab broneerimise veel tõhusamaks ja 
hoiab kokku aega. Klient saab salvestatud 
andmeid igal ajal rakenduses või veebis 
broneerimisel hallata ja kustutada.

4.2.1  Broneerimine rakenduse  
kaudu 

Toll Collect pakub kõige paindlikumal viisil 
käsitsi broneerimise süsteemi jaoks raken-
dust nutitelefonidele ja tahvelarvutitele. 
Seega saab broneerida igal pool ja igal ajal 
mugavalt, ka pargitud sõidukist nutitelefo-
ni või tahvelarvuti abil. 

Toll Collecti rakendust pakutakse tasuta 
allalaadimiseks juhtivate operatsioonisüs-
teemide poodides (Android, iOS).

4.2.2 Veebis broneerimine 

Broneerimine toimub sõltumata kliendi-
tüübist (registreeritud või mitte) veebis 
igas internetiga ühendatud lõppseadmes 
(näiteks arvutis, nutitelefonis või tahvel-
arvutis), seega nii statsionaarsetes kui 
mobiilsetes seadmetes. Kasutamist toeta-

vad kõik populaarsemad veebilehitsejad.

Veebis broneerimise avalehele pääseb 
veebilehelt www.toll-collect.de jaotisest 
„Book a route“. Spetsiaalset tarkvara vaja 
ei ole. Registreeritud kliendid saavad vee-
bis broneerimisel kasutada oma Toll Col-
lecti kliendiportaali juurdepääsuandmeid. 
Niiviisi saab kliendiportaali salvestatud 
andmeid (näiteks sõidukite andmed) kii-
resti kasutada käsitsi broneerimiseks ja 
maksmine toimub esitatud makseviisi 
kaudu. Registreerimata kliendid broneeri-
vad kas avatud broneerimiskonto abil või 
end lihtsalt eelnevalt veebis registreeri-
des.

4.2.3  Tühistamised ja muutmised kä-
sitsi broneerimise meetodiga

Kiirteemaksuga teelõike saab tühistada, 
kui kogu broneeritud teelõiku ei ole veel 
läbi sõidetud ja broneeritud teelõigu keh-
tivusaeg ei ole tühistamise ajaks möödu-
nud. Kui muudetakse broneeritud mars-
ruuti, siis toimub see tühistamise ja uue 
marsruudi broneerimisega.

Käsitsi broneerimisel saab tühistamiseks 
kasutada mõlemat broneerimisviisi sõltu-
mata sellest, millisel teel toimus bronee-
rimine algselt. Kui sõidukijuhid registree-
rusid näiteks rakenduses, siis saavad ne-
mad või ettevõtte teised isikud broneerin-
gut tühistada/muuta nii veebis kui ka 
rakenduses.
 
Tagasimakstav summa tagastatakse klien-
dile tühistamise järel põhimõtteliselt alg-
selt määratud maksevahendile.
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Muudatused ja tühistamised on tasulised. 
Erandina on võimalikud kohesed tühista-
mised 15 minuti jooksul pärast broneeri-
mist, kui tühistamise ajahetkel ei ole keh-
tivusperiood veel alanud. Kõikide teiste 
tühistamiste puhul peab maksma tühista-
mistasu 3 eurot. Tühistamine ei ole või-
malik, kui tagasimakstav summa või kree-
ditarve on 3-eurosest makstavast tühista-
mismaksust väiksem või sellega võrdne.

Pärast registreerimisdokumendi kehtivus-
aja lõppu ei ole sõidu tühistamised  
Toll Collectis enam võimalikud.

4.2.4 Tagasimaksenõue

Pärast broneeringu kehtivusaja möödu-
mist saavad kliendid Riiklikust kaubavedu-
de ametist (BAG) taotleda makstud kiirtee-
maksu tagastust. Selleks tuleb tõestada, et 
varasem tagastamine ei ole olnud võimalik 
mõjuvatel põhjustel. See peab toimuma 
kahe kuu jooksul pärast registreerimisdo-
kumendi kehtivusaja lõppu. Vastava blan-
keti võib leida internetist aadressilt 
www.bag.bund.de või küsida järgmiselt 
aadressilt:
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Bundesamt für Güterverkehr (BAG)
Werderstraße 34
50672 Köln
Saksamaa

Riikliku kaubavedude ameti poolt tehtav 
tagasimakse on tasuline. Menetlustasu on 
20 eurot.
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vad F kategooria kiirteemaksu ühikud. 
Saasteklassi S2 kuuluvatele veoautodele 
kehtivad E kategooria määrad. Veoauto-
dele, mis kuuluvad saasteklassi S3, ko-
handatakse kategooriat D. Veoautodele, 
mis kuuluvad saasteklassi S2 ja millel on 
tahkete osakeste heitmete vähendamis-
süsteem*1, 2, 3 või 4, kehtivad D kategoo-
ria soodsamad kiirteemaksu ühikud. 
Saasteklassi S4 S3 kuuluvatele sõidukite-
le, millel on tahkete osakeste heitmete 
vähendamissüsteem* 2, 3 või 4 kehtivad C 
kategooria kiirteemaksu ühikud. Saastek-
lassi S5 kuuluvad sõidukid ja EEV-klassi 1 
puhul kohaldatakse B kategooria määrad. 
Saasteaineklassi S6 kuuluvatele sõiduki-
tele kohaldatakse A kategooria määrasid.

 Kiirteemaksuga maksustatava sõi-
duki saasteklassi arvutamine

Saksamaal, ühtsete ELi sõidukidokumen-
tidega  kooskõlas olevate sõiduki doku-
mentide puhul ja siseriiklikult lubatud 
mootorsõidukite puhul saab juhinduda 
emissiooniklassist, mis on toodud liht-
tekstis numbrite 14 või koodinumbrite 
14.1 kohta. Lisateavet üksikute saastek-
lasside kohta leiab internetist aadressil 
www.toll-collect.de jaotisest „Saasteklas-
side esitamise juhised“.

Kiirteemaks arvutatakse sõidukiga läbitud 
maksustatava teelõigu ja kiirteemaksu 
ühiku põhjal sentides kilomeetri kohta, 
sisaldades vastavalt osa tekitatud õhu-
saaste-, mürasaaste- ja infrastruktuuriku-
ludest.

Infrastruktuuri ja müraga seotud kulude 
osakaal tollimaksumäära kujunemisel sõl-
tub kaaluklassist, sõidukitel kogukaaluga 
üle 18 tonni lisaks veel ka teljearvust. Õhu-
saastega seotud tollimaksu osakaal sõltub 

saasteainete klassifikatsioonist ning sõi-
duki kaaluklassist, sõidukitel kogukaaluga 
üle 18 tonni lisaks veel teljearvust. Heit-
mestandardi alusel on sõidukitel kuus 
saasteklassi – A, B, C, D, E ja F. Saasteklassi 
andmete õigsuse eest vastutab ettevõte, 
kes on enesedeklaratsiooni põhimõtte jär-
gi kohustatud esitama korrektselt kõik 
kiirteemaksu suhtes olulised andmed.

Veoautodele, mis ei kuulu ühtegi saastek-
lassi, või kuuluvad saasteklassi S1, kehti-

*  PMK (Partikelminderungsklassen) – tahkete osakeste heitmete vähendamise klassid on järelpaigaldatavate seadmete normid 
tahkete osakeste heitmete vähendamise kohta. Kategooriale D on vajalik PMK 1 või kõrgem, kategooriale C PMK 2 või kõrgem.

** Kiirteemaksu saasteklass on näidatud sõitude eristuse ja sõiduandmete tariifi alases informatsioonis.

KIIRTEEMAKSU SUURUS

5

Saksamaa riigimaanteemaksu seaduse (BFStrMG) kohased saasteklassid

A-kategoo-
ria B-kategooria C-kategooria D-kategooria E-kategoo-

ria F-kategooria

Saasteklass S6 EEV 1 Euro 5 S4,
S3 koos PMK 2*

S3,
S2 koos PMK 1* S2 S1,

mitte SSK

Euro-saasteklass Euro 6 EEV 1 Euro 5 Euro 4,
Euro 3 + PMK 2*

Euro 3,
Euro 2 + PMK 1* Euro 2 Euro 1,

Euro 0

Kiirteemaksu 
saasteklass** 07 06 05 04 03 02 01
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Tabel kiirteemaksu ühikute kilomeetri kohta alates 01.01.2023

Märkus: kaksiktelg koosneb kahest teljest, kolmiktelg kolmest 

teljest. Alati arvestatakse ka tõste- ja ülestõstetavaid telgesid, 

olenemata sellest, kas sõiduki telge liikumise ajal kasutatakse, 

või on see üles tõstetud, s.t sellel ei ole kontakti sõiduteega. 

Kiirteemaksu kohustuslane on kohustatud Riikliku kaubavedu-

de ameti (BAG) nõudmisel esitama kõik vastavad tõendid kiir-

teemaksu kogumise mõttes oluliste faktide kohta (Saksamaa 

riigimaanteemaksu seadus (BFStrMG) § 5 koos veoautode kiir-

teemaksu määrusega (LKW-MautV) §§ 6 ja 2). Saksamaal saab 

ühtsete EL sõidukidokumentidega heakskiidetud siseriiklike 

mootorsõidukite puhul tõendada emissiooniklassi lihttekstist 

tulenevalt punkti 14 või koodinumbri 14.1 kohta (veoautode 

kiirteemaksu määruse § 7 (LKW-MautV)).

Saksamaal mittelubatud sõidukite puhul kehtivad ajaliselt 

astmestatud õigusliku eelduse põhimõtted, kui saasteklassi ei 

ole võimalik tõestada teisiti, eelkõige dokumentide abil, mis 

tõendavad teatud keskkonnanõuete täitmist vastavalt CEMT-ile 

(Conférence Européenne des Ministres des Transports – Euroo-

pa transpordiministrite konverents), (veoautode kiirteemaksu 

määruse § 8 (LKW-MautV)). Maksukohustuslane vastutab kõigi 

maksustamiseks oluliste faktide esitamise ja tõendamise eest. 

Tõendamiskohustuse mittetäitmine toob endaga kaasa trahvi 

määramise. 

*  Kõik andmed kiirteemaksu ühiku ja kiirteemaksu ühiku osade 

kohta sentides/km.

**  PMK (Partikelminderungsklassen) – tahkete osakeste heit-

mete vähendamise klassid on järelpaigaldatavate seadmete 

normid tahkete osakeste heitmete vähendamise kohta. Kate-

gooriale D on vajalik PMK 1 või kõrgem, kategooriale C 

PMK 2 või kõrgem.

Saasteklass
Telje- ja 

kaaluklass

Kiirteemaksu ühiku osakaal* 
väliste kulude kohta

Kiirteemaksu 
ühiku osakaal*

Kiirteemaksu 
ühik*Mürasaaste Õhusaaste

infrastruktuuri 
kohta

Euro 6

7,5–11,99 t 1,6 1,5 6,7 9,8

12–18 t 1,6 1,5 10,9 14,0

>18 t kuni 3 telge 1,6 2,2 14,3 18,1

>18 t alates 4 teljest 1,2 2,3 15,5 19,0

Euro 5, 
EEV 1

7,5–11,99 t 1,6 4,3 6,7 12,6

12–18 t 1,6 5,2 10,9 17,7

>18 t kuni 3 telge 1,6 6,2 14,3 22,1

>18 t alates 4 teljest 1,2 6,2 15,5 22,9

Euro 4, 
Euro 3 + 
PMK 2**

7,5–11,99 t 1,6 5,9 6,7 14,2

12–18 t 1,6 6,3 10,9 18,8

>18 t kuni 3 telge 1,6 8,0 14,3 23,9

>18 t alates 4 teljest 1,2 8,7 15,5 25,4

Euro 3, 
Euro 2 + 
PMK 1**

7,5–11,99 t 1,6 8,8 6,7 17,1

12–18 t 1,6 10,1 10,9 22,6

>18 t kuni 3 telge 1,6 13,4 14,3 29,3

>18 t alates 4 teljest 1,2 14,9 15,5 31,6

Euro 2

7,5–11,99 t 1,6 11,3 6,7 19,6

12–18 t 1,6 12,1 10,9 24,6

>18 t kuni 3 telge 1,6 16,4 14,3 32,3

>18 t alates 4 teljest 1,2 18,2 15,5 34,9

Euro 1, 
Euro 0

7,5–11,99 t 1,6 11,4 6,7 19,7

12–18 t 1,6 12,3 10,9 24,8

>18 t kuni 3 telge 1,6 16,9 14,3 32,8

>18 t alates 4 teljest 1,2 18,7 15,5 35,4
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6.1.2 Toll Collecti maksekorraldus  

Toll Collecti maksekorraldus on väga kiire 
ja lihtne makseviis. Toll Collect kogub 
maksmisele kuuluvad summad ettevõtte 
pangakontolt SEPA-maksekorraldusega. 
Enne ülekande tegemist saab klient e-kir-
ja teel teavituse debiteeritava summa 
kohta.

Eelised.
 J Arvega maksmisel saab klient makse-

tähtaja kuni 30 päeva alates esimesest 
sõidust.

 J Vajalik on ettevõtte konto.
 J Läbipaistvus arveldamisel. Kiirteemak-

suarvestus ja debiteerimine langevad 
kokku ning igast maksest antakse eel-
nevalt kirjalikult teada.

 J Toll Collect-maksekorraldus on tasuta 
– Toll Collect ei võta täiendavaid tasu-
sid.

 J Toll Collect tagab häireteta maksete 
korral piiramatut sõidulimiiti.

Lisateavet saab lehelt 
www.toll-collect.de/go/directdebit-en või 
otse Toll Collecti klienditeenindusest.

6.1.3 Muud makseviisid

Lisaks on kiirteemaksu võimalik tasuda 
muu makseteenuste pakkuja kaudu, kes 
garanteerib maksmisele kuuluvate kiir-
teemaksude tasumise Toll Collectile kok-
kulepitud kasutuslimiidi ulatuses.

6.1  Makseviisid registreeritud  
klientidele

Ettevõtted, kes end Toll  Collectis regist-
reerivad, saavad eelise maksta oma kiir-
teemaksu mitmel viisil.

6.1.1 Arveldusarve 

Klient maksab õigeaegselt ette eelnevalt 
tekkinud kiirteemaksu oma Toll Collecti 
kreeditkontole. Ülekande tegemisel lisa-
takse makse selgitusse kasutaja number 
ja sõna „Maut“.

Makse saaja: Toll Collect GmbH
Pank: Helaba
IBAN: DE88 3005 0000 0001 6401 19
BIC/SWIFT-kood: WELADEDD

Kui on kiire

Kreeditkontole laadimisel tuleb võtta ar-
vesse tavapäraseid pangatööaegu, mis 
võivad olla eri pankadel ja riikidel erine-
vad. Kui ülekanne peab toimuma kiiremi-
ni, saab kiirteemaksu arve maksta ka sa-
mal päeval krediitkaardiga Paytolli 
(www.paytoll.eu) kaudu.

Toll Collecti klienditeenindusest saab het-
kel kehtivat kreeditsaldot alati telefonitsi 
küsida.Registreeritud kliendid  

 J arveldusarve
 J Toll Collecti maksekorraldus
 J krediitkaardid
 J tanklakaardid

Kiirteemaksu tasumisel saab kasutada järgmisi makseviise:

Registreerimata kliendid /  
broneerimise kontoga kliendid  

 J paysafecard
 J krediitkaardid
 J tanklakaardid

MAKSEVIISID

6
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Krediitkaardid  

Kiirteemaksu tasumiseks krediitkaardi-
ga sõlmib klient kõigepealt lepingu ühe 
Toll  Collecti poolt aktsepteeritud kre-
diitkaardi pakkujaga. Seejärel maksab ta 
kiirteemaksu Toll Collectile pakkuja kau-
du, kellega ta on sõlminud krediitkaardi 
lepingu.   

Tanklakaardid  

Kiirteemaksu tasumiseks tanklakaardi-
ga sõlmib klient kõigepealt lepingu ühe 
Toll  Collecti poolt aktsepteeritud tank-
lakaardi pakkujaga. Seejärel maksab ta 
kiirteemaksu Toll  Collectile pakkuja kau-
du, kellega tal on sõlmitud tanklakaardi 
leping.

Toll  Collecti aktsepteeritud krediit- ja 
tanklakaarte saab igal ajal vaadata in-
ternetiaadressilt www.toll-collect.de või 
küsida klienditeenindusest.

Lisateavet võib leida kaardipakkujate vee-
bilehtedelt.

6.2  Makseviisid registreerimata 
klientidele/ broneerimise kon-
toga registreerimata klientidele

Registreerimata kliendid ja broneerimise 
kontoga kliendid saavad käsitsi broneeri-
misel kasutada erinevaid makseviise.

6.2.1 paysafecard

Toll Collect pakub käsitsi broneerimisme-
netluses ettemaksul põhinevat elektroo-
nilist maksevahendit. Sellega saab klient 
maksta oma broneeringu eest arvuti, nu-
titelefoni, tahvelarvuti või rakenduse kau-
du. Paysafecardi võib leida paysafecardi 
müügikohast, näiteks tanklast, super-
marketist, postkontorist või kioskist. 
Makstav kiirteemaks makstakse lihtsalt 
paysafecardi 16-kohalise PIN-koodi sises-
tamisega interneti teel. Lisateavet leiate 
veebilehelt www.paysafecard.de.

6.2.2 Tankla- ja krediitkaardid

Ka kõigi käsitsi broneerimise viiside pu-
hul saab maksta sularahata - tankla- või 
krediitkaardiga. Toll Collecti poolt aktsep-

teeritavaid kaarte saab igal ajal vaadata 
internetiaadressilt www.toll-collect.de või 
küsida klienditeenindusest.  
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 7.1  Regulaarne kiirteemaksu 
koondarvestus

Iga registreeritud klient saab kiirteemak-
su koondarvestusi regulaarselt, praegu 
üks kord kuus. Koondarvestus sisaldab 
arveldusperioodil tasumisele kuuluvat 
kiirteemaksu summat koos väliste kulude 
osakaalu tõendiga (õhusaaste ja müra-
saaste). Vajaduse korral võib kiirteemak-
su koondarvestus sisaldada ka seni veel 
maha arvestamata kiirteemaksu nõudeid 
varasemast ajast.

Kiirteemaksu koondarvestus edastatak-
se Toll Collecti kliendiportaalis või posti 
teel. Kohe kui kiirteemaksu koondarvestus 
kliendiportaalis kättesaadavaks tehak-
se, informeerib Toll Collect klienti sellest 
e-kirja teel. Lisaks sellele on soovi korral 
võimalik saada tasuta sõitude eristus, mis 
tehakse samuti kättesaadavaks kliendi-
portaalis või e-kirja teel. Sõitude eristus 
on üksikasjalik loetelu tehtud sõitudest 
maksekohustusega kiirteedel - nii on või-
malik üksikuid maksete summasid täpselt 
näha. Niinimetatud sõiduandmed anna-
vad võimaluse vaadata üksikuid bronee-

rimisnumbreid ja jälgida sõidulõikude 
üksikasjalikku loetelu ning nende juurde 
kuuluvaid üksikkulusid. Neid sõiduand-
meid saab vaadata vaid Toll Collecti klien-
diportaali kaudu. Selgitusi kiirteemaksu 
koondarvestuse, sõitude eristuse ja sõidu-
andmete kohta võib leida allalaadimiskes-
kusest aadressil www.toll-collect.de.

 7.2 Erikoondarvestus

Lisaks regulaarsele kiirteemaksu koon-
darvestusele võib ette tulla, et tehakse ka 
erikoondarvestusi. Hetkel on erikoondar-
vestuseks kolm põhjust:
J kliendi kreeditkonto on jõudnud mii-

nusesse: koondarvestusel on märge 
„Sonderaufstellung“ („Erikoondarves-
tus“),

J makseviisi muutmise korral: koondar-
vestusel on märge „Sonderaufstellung 
nach Zahlwegwechsel“ („Erikoondar-
vestus makseviisi muutmise järel“),

J makseteenuste pakkujaga kokkulepi-
tud kuulimiidi saavutamisel: koondar-
vestusel on märge „Sonderaufstellung“ 
(„Erikoondarvestus“).

Kõigil kolmel juhul sisaldab kiirteemaksu 
erikoondarvestus sisuliselt sama informat-
siooni, mis on regulaarsetel kiirteemaksu 
koondarvestustel.

 7.3  Kaebus kiirteemaksu 
koondarvestuse kohta

Kliendid saavad kiirteemaksu kohta ole-
vate küsimuste korral pöörduda kirjalikult 
või telefoni teel Toll Collecti klienditeenin-
duse poole. Kaebused tuleb esitada kirjali-

kult, kahe kuu jooksul pärast kiirteemaksu 
koondarvestuse saamist. Toll Collectil on 
selleks olemas blankett. Selle saab alla 
laadida aadressilt www.toll-collect.de või 
küsida klienditeenindusest. Pärast seadu-
sega ettenähtud säilitamistähtaegu and-
med kustutatakse.

 7.4  Kiirteemaksuga seonduvad 
lisateenused

Kiirteemaksuga seonduvad lisateenused 
on kõik arvestusele kuuluvas ajavahemi-
kus kasutatud Toll Collecti teenused, näi-
teks kiirteemaksu koondarvestuse või 
sõitude eristuse duplikaatide väljastami-
ne. Lisaks sellele arvestatakse kiirteemak-
suga seonduvate lisateenuste hulka ka 
kahjutasunõuded, näiteks pardaseadme 
kaotamise korral. Lisateavet kiirteemak-
suga seonduvate lisateenuste kohta ning 
tehtavate maksete kohta leiate teenuste 
kirjeldusest ja hinnakirjast veebilehelt 
www.toll-collect.de.

Kiirteemaksuga seonduvate lisateenuste 
eest toimub arveldamine põhimõtteliselt 
kiirteemaksu koondarvestusest eraldi, st 
klient saab eraldi arve. Edastamine toi-
mub sarnaselt kiirteemaksu koondarves-
tuse jaoks valitud saatmisviisiga. Maksmi-
ne toimub reeglina kokkulepitud makse-
viisil. Erandiks on arveldusarve kaudu ta-
sumine. Sel puhul tuleb summa kanda üle 
erikontole, mis on näidatud arvel ning mis 
erineb kiirteemaksu tegelikust kreedit-
kontost.

ARVELDAMINE REGISTREERITUD KLIENTIDEGA
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Kiirteemaksu kontrolli tehakse ööpäeva-
ringselt maksustatava teedevõrgu kõigil 
lõikudel.

8.1 Automaatne kontroll

Automaatne kontroll toimub kiirteedel 
300 kontrollsilla ja riiklikel maanteedel 
ligi 600 kontrollsamba abil. Mõlemad 
kontrollrajatised toimivad samal põhi-
mõttel. 

Kontrollsillad ja -sambad on statsionaar-
sed seadised, mis kontrollivad liiklusvoos 
olevaid sõidukeid neist seadistest möö-
da- või läbisõidul, kas sõidukid on maksu-
kohustusega ning kas kiirteemaksu suhtes 
olulised sõiduki andmed on korrektselt 
deklareeritud. Sõiduki möödumisel te-
hakse fotod sõidukist üldiselt, külgvaates 
ja sõiduki numbrimärgist. 

Kui sõiduk on varustatud pardaseadmega, 
siis kontrollitakse, kas pardaseade on ko-
gumisvalmis ja sõiduki andmed on kor-
rektselt seadistatud. Edastatavate and-
mete õigsuse eest vastutavad transpor-
diettevõtted ja sõidukijuhid. Pardasead-
meta või väljalülitatud pardaseadmega 
maksustatavate sõidukite puhul tehakse 

kehtiv broneering sõiduki numbrimärgi 
alusel kindlaks Toll Collecti arvestuskes-
kuses. 

Kontrollsildade ja kontrollsammastega 
sõidukite registreerimiseks on Saksamaa 
riigimaanteemaksu seaduses (BFStrMG) 
ranged nõuded. Kontrollkeskusesse suu-
natakse üksnes maksustatavate sõidukite 
andmed, mille puhul esineb maksukohus-
tuse eiramise kahtlus (kahtlustusjuhtu-
mid). Kõigil muudel juhtudel kustutatakse 
fotod ja kahtlusega seotud andmed juba 
kontrollpunktis.

Kui on kahtlus kiirteemaksualases rikku-
mises, viib Toll Collect läbi vajalikud är-
akuulamised ja vajaduse korral nõuab 
maksud sisse tagantjärgi. Karistuse mõt-
tes olulise informatsiooni edastab  
Toll Collect Riiklikule kaubavedude ameti-
le (BAG). Pärast menetluse lõpetamist 
need andmed kustutatakse.

Kontrollsillad ja kontrollsambad ei vii läbi 
üldist tänavaliikluse kontrolli (nt suurima 
lubatud kiiruse ületamise kohta). Nad 
kontrollivad üksnes seda, kas maksusta-
tavate sõidukite kohta on kiirteemaksu 
jaoks olulised sõiduki andmed esitatud 
nõuetekohaselt.

8.2 Statsionaarne kontroll

Riikliku kaubavedude ameti (BAG) tööta-
jatest koosnevad kontrollimeeskonnad 
võivad võimalikke mittemaksjaid ja vales-
ti maksjaid suunata kontrollsildade ja 
-sammastega parkimisplatsidele. Selleks 
saavad nad andmed sõidukite kohta, mil-
le puhul ei ole ilma kahtlusteta automaat-

Maksukohustuse kontrollimisel on üles-
anded Riikliku kaubavedude ameti (BAG) 
ja Toll Collecti vahel ära jaotatud. Riiklik 
kaubavedude amet (BAG) kontrollib kiir-
teedel ja riiklikel maanteedel liikluses 
olevaid sõidukeid. Lisaks on Riikliku kau-
bavedude ameti (BAG) töötajatel volitus 
välja suunata ja kohapeal kontrollida 
maksustatavaid, kontrollsildadel olevaid 
sõidukeid parklates. Lisaks saab Riikliku 
kaubavedude amet (BAG) transpordiette-
võtte tegevust kontrollida otse ettevõttes. 

Põhimõtteliselt algatab ja viib kõiki sea-
duserikkumiste menetlusi läbi Riiklik kau-
bavedude amet (BAG).

Toll Collecti pädevuses on kontrollsildade 
ja -sammaste automaatse kontrolli teos-
tamine. See pädevus hõlmab kiirteemak-
su hilisemat kogumist, kui tuvastatakse 
maksmata jätmine või valesti maksmine. 
Selle avaliku võimu teostamisega seotud 
ülesande on Toll Collectile andnud riik. 

KONTROLL
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selt kontrollitud kiirteemaksu nõueteko-
hast tasumist. Riikliku kaubavedude ameti 
(BAG) töötajad peatavad need sõidukid, 
selgitavad kohapeal kohe asjaolusid, ko-
guvad täiendavalt maksu ja algatavad 
seaduserikkumise menetluse.

8.3 Mobiilne kontroll

Riikliku kaubavedude ameti (BAG) mobiil-
sed kontrollimeeskonnad kontrollivad 
kiirteemaksu õiget tasumist ööpäevaring-
selt. Sellega tagatakse kõikehõlmav ja 
paindlik kontroll kogu maksustatavas tee-
devõrgus. Mobiilsed meeskonnad kasuta-
vad kontrollsõidukeid, mis on varustatud 
samasuguse tehnikaga nagu kontrollsillad 
ja -sambad. Kontrolli teostatakse nii liik-
lusvoos kui ka seisvast sõidukist. Seejuu-
res saavad nad andmed sõidukite kohta, 
mille puhul esineb kahtlus kiirteemaksu 
nõuetekohase tasumise osas.

Kahtluse korral suunatakse sõiduk kiir-
teelt eemale. Kui kiirteemaksualase rikku-
mise kahtlus leiab kinnitust, siis nõuavad 
Riikliku kaubavedude ameti (BAG) tööta-
jad kiirteemaksu kohapeal sisse ja algata-
vad õigusrikkumise kohta menetluse.   

8.4 Ettevõtte kontrollimine

Riikliku kaubavedude ameti (BAG) tööta-
jad kontrollivad ettevõtteid pisteliselt. 
Kontrollitavad ettevõtted valitakse välja 
konkreetse kahtlustuse põhjal või juhus-
likkuse põhimõttel. Ettevõtte kontrollimi-
sel kontrollitakse näiteks saatedokumen-
tide ja tankimisdokumentide alusel, kas 
minevikus tehtud kiirteemaksu tasumine 
on olnud õige.     

8.5  Kiirteemaksualaste rikkumiste 
tagajärjed

Kui ei ole kindlaks tehtud, et kiirteemaks 
on õigesti tasutud, nõutakse kiirteemaks 
tegelikult läbitud kiirteemaksu kohustu-

sega teelõigu eest tagantjärele sisse. Kui 
tegelikku teelõiku ei ole võimalik kindlaks 
teha, nõutakse kiirteemaksu tagantjärele 
sisse 500 kilomeetrise teelõigu eest. Kui 
emissiooniklassi nõuetekohane tõend 
puudub, arvutatakse õhusaastekulud 
maksimaalse määra järgi. Nõutavad and-
med ja tõendid tuleb esitada hiljemalt 
kuni võimaliku vastulausemenetluse lõ-
petamiseni, vastasel korral tehakse kiir-
teemaksu kogusumma arvestus asja-
omaste maksuõiguslike regulatsioonide 
järgi.

Riiklik kaubavedude amet (BAG) hindab 
karistuse mõttes olulisi asjaolusid ja alga-
tab vajaduse korral trahvimenetluse. 
Trahvi võib määrata kuni 20 000 eurot.
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informatsiooni töödeldakse ettenähtud 
tehniliste vahendite abil teemaksuko-
husega teelõikude kaupa. Maksukohus-
tusega teelõigud määratakse seejärel 
sõidukitele. Vastav kiirteemaksu summa 
arvutatakse esitatud parameetrite alusel, 
näiteks saasteklassi, kaaluklassi ja telge-
de arvu järgi. 

Kogu informatsioon sõitude kohta kustu-
tatakse vahetult pärast maksukohustuse-
ga teelõikude töötlemist. 

Süsteemile on juurdepääs ainult andme-
keskuse käituse eest vastutavatel admi-
nistraatoritel. Range volituste haldussüs-
teem hoolitseb selle eest, et andmed on 
kaitstud kõrvalise juurdepääsu eest.

Peale selle saadetakse pardaseadme pi-
deva töötamise tagamiseks kord päevas 
teade pardaseadme seisundi kohta.

Kui ettevõte on Toll Collectis registree-
ritud või soovib endale broneerimise 
kontot luua, peab ta esmakordsel käsitsi 
registreerimisel andma oma andmekait-
sealase nõusoleku, et kuni broneeringu 
kehtivusaja lõpuni salvestatakse ka need 
lõigud või aadressid, mis asuvad maksus-
tatavast teelõikust väljaspool. 

Registreerimata kliendina broneerimisel 
on kliendil igal broneerimisel võimalus 
nõustuda mittemaksustatavate teelõiku-
de või aadresside salvestamisega.  Muul 
juhul salvestatakse broneerimisel ainult 
kiirteemaksu kohustusega seotud and-
med. See võib siiski tähendada, et keh-
tivusaja jooksul uuesti broneerimisel ei 
kuvata ühtegi marsruuti. Lisaks kuvatakse 
kiirteemaksu kohustusega võrgustikus 

valitud algus- ja lõpp-punktid sellesse 
sisenemisel ja sellest väljumisel. Vahe-
punktid kuvatakse sel juhul ainult siis, kui 
need asuvad samuti kiirteemaksu kohus-
tusega võrgustikus. Kogu lõigu jälgitavus 
kiirteemaksu kohustusega ja kohustuseta 
lõikudes ei pruugi enam olla võimalik.

Toll Collect omab tugevat andmekaitseor-
ganisatsiooni. Lisaks sellele kontrollib 
seaduslikest nõuetest kinnipidamist riik-
lik kaubavedude amet (BAG) kasutajate 
järelevalve raames ning ka Saksamaa 
andmekaitse ja informatsioonivabaduse 
volinik (BfDI).

Täpsem teave andmekaitse kohta on 
leitav Toll Collecti veebilehelt aadressil 
www.toll-collect.de.

Seadusandja kannab hoolt kõikehõlmava 
andmekaitse eest. Kiirteemaksuga seon-
duvate andmete kaitse kõrge tase on ta-
gatud rangete sätetega.
 
Oluline on saadud andmete õigel otstar-
bel kasutamine, andmete kustutamine 
vastavalt riigimaanteemaksu seaduse 
(BFStrMG) rangetele nõuetele ja keeld 
anda andmeid edasi kellelegi muule peale 
Riikliku kaubavedude ameti. 

Toll Collect võtab aluseks ülemääraste 
andmete kogumise vältimise ja võima-
likult väheste andmete kogumise põhi-
mõtte. Selleks teevad tihedat koostööd 
insenerid ja tarkvaraarendajad.

Kiirteemaksu automaatse kogumise pu-
hul arvutatakse kiirteemaksu summasid 
tsentraalselt Toll Collecti arvutuskesku-
ses. Selleks saadab pardaseade infor-
matsiooni sõidu kohta ajalise nihkega 
ja kodeeritult arvestuskeskusesse. Seda 

ANDMEKAITSE
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Rohkem teavet veoautode kiirteemaksu 
kohta leiate meie veebilehelt või kliendi-
teenindusest.

Võtke meie teeninduse otseliiniga ühen-
dust esmaspäevast reedeni kl 7–19.  

Saksamaa siseselt: 0800 222 26 28 *
väljastpoolt Saksamaad helistades: 
00800 0 222 26 28 *
   

või kirjutage meile

E-post: info@toll-collect.de

Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Saksamaa

Faks: +49 180 1 22 26 28 **

www.toll-collect.de
https://blog.toll-collect.de
www.facebook.com/TollCollect 
www.youtube.com/user/TollCollectVideo

Meie töötajad vastavad Teie kõikidele 
veoautode kiirteemaksu süsteemi puudu-
tavatele küsimustele – broneerimisviiside, 
registreerimise, pardaseadmete paigalda-
mise, vaidlustamiste või kaebuste, parda-
seadme kaotamise või ka lepingutingi-
muste muutmise kohta.

* tasuta; mobiiltelefonivõrgu tariifid võivad olla erinevad. 

**  Saksamaa siseselt: lauatelefonilt 0,039 €/ minut,  

mobiililt maksimaalselt 0,42 €/ minut.

TEENINDUS JA KONTAKT
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Toll Collect juhib tähelepanu sellele, et 
jätab endale õiguse muudatuste tegemi-
seks kogu informatsiooni osas, kui see ei 
puuduta asjaolusid, mida pidevalt kohan-
datakse. Eriti kehtib see teeninduspartne-
rite võrgustiku kohta.

Toll Collect GmbH ning tema esindajad ja 
täidesaatvad abijõud vastutavad selle ka-
sutajainfo eest vaid juhul, kui tegemist on 
olnud tahtlikkuse või hooletusega. Muus 
osas on vastutus välistatud. Vastutuse vä-
listamise alla ei kuulu Toll Collect GmbH 
ning tema esindajate ja täidesaatvate 
abijõudude vastutus kahjude eest, mis on 
tekitatud elule ja tervisele, põhjustanud 
vigastusi või mis on seotud tootegarantii 
seadusega.

Kasutajateabega brošüüri kehtiva 
redaktsiooni saab tasuta alla laadi-
da allalaadimiskeskusest aadressil 
www.toll-collect.de.  

Üldised tehingutingimused

Toll  Collect GmbH üldised tehingutingi-
mused on saadaval internetis aadressil 
www.toll-collect.de.
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