Į atostogas važiuojate A2 arba A4 greitkeliu? Nepamirškite apie e-TOLL

•

•
•

Nacionalinė mokesčių inspekcija (KAS) primena, kad lengvųjų transporto priemonių
naudotojai už keliones A2 greitkelio Koninas – Strykuvas (lenk. Konin-Stryków)
atkarta ir A4 greitkelio Vroclavas – Sošnica (lenk. Wrocław-Sośnica) atkarpa moka
tik e-TOLL sistemoje.
Tai galima padaryti perkant e-ticket programėlėje e-TOLL PL TICKET, e-TOLL
partnerių programėlėse, internetinėje parduotuvėje etoll.gov.pl bei stacionariai
1398 degalinėse.
Važiavimas šiomis greitkelių atkarpomis vyksta sklandžiai, nesustojant prieš
užtvaras.

Nuo 2021 m. gruodžio 1 d. GDDKiA valdomose mokamose A2 ir 4A greitkelių atkarpose neveikia
Rankinė rinkliavos rinkimo sistema, o vienintelė rinkliavų mokėjimo sistema tai e-TOLL. Vienas iš
mokėjimo būdų transporto priemonių ir transporto priemonių junginių, kurių bendras svoris iki 3,5
tonų bei motociklų naudotojams tai e-ticket. Norint jį įsigyti nereikia registruotis e-TOLL ir perduoti
sistemai geografinės vietos duomenų.
Kur įsigyti e-ticket
Yra 2 e-ticket platinimo formos – elektroninė arba stacionari. Abejų formų atveju būtina pateikti
minimaliai duomenų, reikalingų tik rinkliavos apskaičiavimui už važiavimą greitkeliu:
- transporto priemonės valstybinį registracijos numerį,
- kelionės greitkeliu pradžios datą ir laiką,
- suplanuotą maršrutą.
e-ticket platinamas:

•

e-TOLL PL TICKET programėlėje, kurią parengė Nacionalinė mokesčių administraciją ir
Finansų ministerija. Ją galima nemokamai atsisiųsti iš Google Play ir AppStore. Ji
prieinama 9 kalbomis (PL, EN, DE, RU, UA, BY, SK, CZ, LT) ii leidžia:
- įsigyti e-ticket,
- išgeneruoti e-ticket pirkimo patvirtinimą PDF formatu,
- peržiūrėti visų įsigytų e-ticket istoriją,
- grąžinti nepanaudotą e-ticket.
Daugiau informacijos apie e-TOLL PL TICKET svetainėje https://etoll.gov.pl/lt/lengvosios/etoll-pl-ticket-prietaika/apie-e-toll-pl-ticket-programa/

•
•
•

•

partnerių programėlėse, su kuriais KAS vadovas sudarė sutartį, tai yra: Autopay,
mPay, SkyCash, SPARK, IKO PKO BP, ORLEN PAY, mFlota ORLEN Vitay.
internetinėje parduotuvėje svetainėje https://etoll.gov.pl/lt/lengvosios/eticket/isigykite-e-ticket/
1 372 PKN ORLEN degalinėse - degalinių sąrašas (paieškoje reikia pažymėti „Kitos
parinktys“ (lenk./ang. Pozostałe opcje/Other options), o tada e-ticket (lenk./ang. ebilet autostradowy/e-ticket) ir patvirtinti mygtuku „Taikyti“ (lenk. Zastosuj/Apply))
26 LOTOS degalinėse - degalinių sąrašas

Kada pirkti e-ticket
e-ticket reikia įsigyti prieš pradedant kelionę mokama greitkelio atkarpa. Tai galima padaryti 60 dienų
iki kelionės. e-tiket galiojimo laikas tai 48 valandos nuo deklaruotos kelionės pradžios datos ir laiko, o
grąžinti nepanaudotą e-ticket galima tokiu pat būdu, kaip ir buvo jis nupirktas. e-ticket galima grąžinti
tik iki deklaruotos kelionės pradžios datos ir valandos.

Jei vairuotojas įvažiavo į mokamą atkarpą ir suprato, kad neturi galiojančio e-ticket, privalo tęsti
kelionę. Sustojimas prieš įvažiavimą į greitkelį, norint nupirkti e-ticket, gali sukelti pavojų kelio eismui.
Už kelionę reikia sumokėti kuo greičiau, pvz. naudojantis keleivio pagalba. Jei vairuotojas šiuo tikslu
nusprendžia sustoti kelionės metu, jis turi tai padaryti saugiai, tam skirtoje vietoje. Tada e-ticket
galima įsigyti e-TOLL PL TICKET programėlėje arba partnerių programėlėse. Jis taip pat e-ticket gali
įsigyti artimiausioje e-TOLL partnerių degalinėje.
Kelionės metu transporto priemonei gali būti taikomas mobilus patikrinimas arba patikrinimas kelyje,
o už važiavimą mokama atkarpa nesumokėjus rinkliavos vairuotojas gaus baudą.
Jei vairuotojas kelionės metu neįsigijo trūkstamo e-ticket ir nebuvo nubaustas dėl patikrinimo kelyje,
jis gali įsigyti e-ticket jau nuvažiuotai greitkelio atkarpai. Toks pirkimas galimas e-TOLL PL TICKET
programėlėje, partnerių programėlėse arba e-TOLL partnerių degalinėse per 3 dienas nuo kelionės
pabaigos datos ir laiko.
Perkant trūkstamą e-ticket, tiek kelionės metu, tiek baigus ją, kaip e-ticket galiojimo laikotarpio
pradžią reikia nurodyti datą ir valandą, atitinkančias įvažiavimo į mokamą greitkelio atkarpą
momentą.
Kiti kelionės apmokėjimo metodai
Lengvųjų transporto priemonių naudotojai rinkliavą už keliones greitkeliu taip pat gali mokėti
naudodamiesi e-TOLL PL programėle (tai kita programėlė nei e-TOLL PL TICKET). e-TOLL PL
programėlę naudoja tiek sunkiasvorių, tiek lengvųjų transporto priemonių naudotojai. Atsisiųsti ją
nemokamai galima iš Google Play ir AppStore. Norint naudotis e-TOLL PL programėle, būtina
užsiregistruoti e-TOLL sistemoje svetainėje etoll.gov.pl. Programėlė perduoda geografinės vietos
duomenis, todėl nereikia iš anksto deklaruoti planuojamos kelionės laiko ir maršruto. Rinkliava
apskaičiuojama pagal transporto priemonės geografinės vietos duomenis, todėl kelionės metu
programėlė visą laiką turi būti įjungta.
Lengvųjų transporto priemonių vairuotojai rinkliavą už keliones greitkeliu taip pat gali apmokėti
naudodamiesi įrengtais transporto priemonėse OBU ir ZSL įrenginiais, kurie yra patvirtinti e-TOLL
sistemoje ir perduoda šiai sistemai transporto priemonės GPS duomenis.
Transporto priemonės kategorijos patikrinimas
Jei prie transporto priemonės prijungta priekaba arba namelis-autopriekaba, reikia įsitikinti, kad
bendras tokio junginio svoris neviršija 3,5 tonos. Tai galima padaryti tikrinant transporto priemonės
registracijos liudijime F3 poziciją. Jei junginio svoris viršija 3,5 tonos, keičiasi transporto priemonės
kategoriją į sunkiasvorę ir naudotojas privalo sumokėti elektroninę rinkliavą e-TOLL sistemoje.
Informacija apie tai, kaip užsiregistruoti e-TOLL ir sumokėti elektroninę rinkliavą pateikta svetainėje
etoll.gov.pl
Pagalbos linija e-TOLL naudotojams
e-TOLL Klientų aptarnavimo telefonu centras veikia visą parą. Konsultantai į klausimus, susijusius su
rinkliavos už važiavimą mokamomis greitkelių atkarpomis apmokėjimu, atsako lenkų, anglų, vokiečių
ir rusų kalbomis. Pagalbos linijos kontaktas:

•
•

800 101 101 – nemokamas numeris fiksuoto ryšio naudotojams Lenkijoje,
+48 22 521 10 10 – mokamas numeris mobiliojo ryšio naudotojams ir naudotojams iš
užsienio – sujungimo mokestis pagal operatoriaus nustatytus tarifus.

Klausimus taip pat galima užduoti naudojantis elektronine forma svetainėje etoll.gov.pl

