
Przykład zaokrąglenia w celu ustalenia kwoty opłaty drogowej wykazanej w szczegółowym wykazie jazd

Obliczenie przewidywanej kwoty -> 45,7 km (łączny odcinek pokonanej drogi) * 0,240 €/km (stawka opłaty) = 10,968 ~ 10,97

W tym koszty zewnętrzne ogółem (w zaokrągleniu)

Różnica
W tym koszty 

zewnętrzne ogółem

0,002 0,64020

-0,002 0,05280

0,000 0,26400

-0,002 0,38280

-0,002 1,04280

-0,004 0,63360

-0,008 3,01620

3,02

*) BASt: Federalny Instytut Drogownictwa; por. www.mauttabelle.de

Nr 

rejestracyjny

pojazdu

Data Start Numer wykupu Rodzaj

Wjazd /

przez / 

wyjazd

Miejsce 

powstaw

ania 

kosztów

Oznaczenie taryfowe¹ Metoda² km EUR

DX-Y-01 01.10.2015 16:40 1000000xxx Opłata 

drogo

wa

AS Bad 

Hersfeld-

West/A7/

AS Fulda 

Nord

1234 VVVVV030403001 AV 45,7 10,96

Kraj         Metoda
1 km

Łączna kwota

w EUR

D DX-Y-01 AV 45,7 10,96

**) Zestawienie opłat drogowych zawiera tylko tę jedną jazdę dla numeru rejestracyjnego pojazdu.

Nr rejestracyjny pojazdu
Udział kosztów zewn. 

w EUR
2

1 AV - system automatyczny, MV - system ręczny

2 stawki częściowe zaistniałych kosztów zewnętrznych 

  Więcej informacji na stronie www.toll-collect.de

3,02

Pojazd przykładowy: pojazd lub zestaw pojazdów podlegający obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton (odpowiada kategorii wagowej = 4) 

                                  oraz 4 osie (odpowiada kategorii osi = 3) i klasa emisji spalin kategorii D (odpowiada klasie emisji spalin = 3)

Stawka opłaty:          0,174 € z tytułu kosztów infrastruktury + 0,064 € z tytułu kosztów zanieczyszczenia powietrza + 0,002 € z tytułu kosztów obciążenia hałasem = 0,240 €/km

Obliczenie i zaokrąglenie opłaty drogowej za płatny odcinek drogi zgodnie z zasadami handlowymi

Suma wszystkich pokonanych odcinków (należna opłata drogowa)

Kwota do zapłaty

¹ Oznaczenie taryfowe (VVVVVAKGKSKBBB): VVVVV - wersja modelu taryfowego, AK - kategoria osi, GK - kategoria wagowa, SK - klasa emisji spalin, BBB - administrator drogi

AS Kirchheim 0,8 0,192 0,19

AS Kirchheim AD Hattenbacher Dreieck 4,0 0,960 0,96

Z Do km wg BASt*
Kwota 

niezaokrąglona

Należna opłata drogowa

(zaokrąglona zg. z zasadami 

handlowymi)

² Metoda: AV - system automatyczny, MVM - system ręczny w punkcie poboru opłat drogowych, MVI - system ręczny w internecie, MVA - system ręczny w aplikacji

Dzięki zaokrągleniu kwoty po każdym przejechanym odcinku drogi powstaje w tym przypadku różnica wynosząca 0,008 €.

Na szczegółowym wykazie jazd widoczna jest łączna kwota po zaokrągleniu.

AS Bad Hersfeld - West AD Kirchheimer Dreieck 9,7 2,328 2,33

AD Kirchheimer Dreieck

AD Hattenbacher Dreieck AS Niederaula 5,8 1,392 1,39

AS Niederaula AS Hünfeld/Schlitz 15,8

Obliczenie kwoty opłaty drogowej za przejazd

Ustalenie kwoty opłaty drogowej

Pozycja na szczegółowym wykazie jazd

Pozycja na zestawieniu opłat drogowych**

3,792 3,79

łącznie 45,7 10,968 10,96

AS Hünfeld/Schlitz AS Fulda-Nord 9,6 2,304 2,30
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