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1.  Pagrindai

a)  Bendra informacija 

Nuo 2005 m. sausio 1 d. Vokietijos Federacinėje Respublikoje pagal įstatymą dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių važiavimo greitkeliais mokesčio, skaičiuojamo 
pagal nuvažiuotą atstumą, nustatymo (greitkelių mokesčio įstatymas – ABMG) bei pagal šio įstatymo pagrindu priimtus teisės aktus pradėta rinkti sunkiasvorių krovininių 
transporto priemonių važiavimo greitkeliais rinkliava. Vokietijos Federacinė Respublika per Federalinę krovinių transporto tarnybą (BAG) pavedė „Toll Collect GmbH“ (toliau 
– „TC“) eksploatuoti rinkliavos surinkimo sistemą, t. y. rinkti, išieškoti ir pervesti rinkliavą, taip pat padėti vykdant rinkliavos priėmimą. Krovinių vežėjams, kuriems taikoma 
rinkliava, TC siūlo užsiregistruoti sistemoje kaip „registruotiesiems naudotojams“ ir, turint šį statusą, rinktis iš keturių rinkliavos mokėjimo būdų:

1.  automatiškai prisiregistruojant transporto priemonės kelių mokesčio prietaisu (OBU) arba 

2.  rankiniu būdu prisiregistruojant rinkliavos mokėjimo terminaluose (tą darant supaprastinta forma naudojantis TC transporto priemonės kortele), arba 

3.  rankiniu būdu prisiregistruojant internete, 

4. rankiniu būdu prisiregistruojant mobiliąja programėle.

Šiems registruotiesiems naudotojams TC siūlo galimybę sumokėti rinkliavą „naudojantis degalų kortelėmis“, būtent ir per DKV. 

Atsižvelgdami į tai, DKV ir klientas susitaria dėl šių sąlygų:

b)  b) DKV Bendrųjų sutarčių sąlygų ir šių Specialiųjų rinkliavos mokėjimo sąlygų galiojimas 

Jeigu klientas registruotojo naudotojo statusu užsiregistruoja TC ir pagal atitinkamą specialųjį susitarimą tarp kliento ir DKV pasirenka mokėti rinkliavą per DKV, pirmiausia 
taikomos DKV Bendrosios sutarčių sąlygos (toliau – DKV BSS), papildytos ir iš dalies pakeistos šiomis Specialiomis rinkliavos (išplėstine prasme pagal šių sąlygų 3 punkto a 
papunktį mokėjimo per DKV sąlygomis. Be to, DKV BSS mutatis mutandis taikomos, jeigu rinkliavos sumokėjimo tikslais DKV kortelė iš viso nenaudojama, taip pat tuomet, kai 
naujas DKV klientas atsisako įsigyti DVK kortelę bei ja naudotis ir pageidauja mokėti rinkliavą tik per DKV. „DKV paslaugų teikėjas“ rinkliavos mokėjimo atveju yra TC, o „Atskira 
sutartis“ yra tiek pati naudojimosi sutartis, kurią sudaro TC ir klientas, užsiregistravęs pagal TC Bendrąsias sutarčių sąlygas (pagrindų sutartis), tiek atskiras rinkliavos mokėjimo 
pavedimas ar kitoks pavedimas, kurį klientas duoda TC pagal šių Specialiųjų rinkliavos mokėjimo sąlygų 4 punkto 2 arba 3 sakinį.

c)  Specialiųjų rinkliavos mokėjimo sąlygų pakeitimai

DKV turi teisę keisti šias Specialiąsias rinkliavos mokėjimo sąlygas su poveikiu į ateitį. Apie tai DKV informuoja klientą raštu, nepranešdama jam visų pakeistų nuostatų; 
pakanka pranešimo, įskaitant pranešimą elektroniniu būdu, apie patį pakeitimų faktą. Jeigu klientas raštu per vieną mėnesį nuo pranešimo apie pakeitimus gavimo jo 
neužprotestuoja, laikoma, kad jis sutinka su pakeitimais. Šią kliento teisę užprotestuoti DKV nurodys siunčiamuose pranešimuose apie pakeitimus.

2. Komercinių santykių nustatymas

Komerciniai kelių mokesčių mokėjimo santykiai tarp DKV ir kliento, įskaitant ir visus naujus klientus, rinkliavos atžvilgiu įsigalioja tik nuo to momento, kai TC, atitinkamai 
užregistruodama klientą, atidarydama vartotojo sąskaitą bei, kai tinka, persiųsdama vieną ar kelias TC automobilių korteles, priima registravimo paraišką, kurią užpildė 
klientas, pasirinkęs mokėjimo „DKV degalų kortele“ būdą, arba atitinkamą registracijos sąlygų pakeitimo paraišką.

3.  Komercinių santykių tikslai 

a)  Komerciniais santykiais klientui suteikiama teisė įgalioti TC sumokėti rinkliavą ir (arba) įstatymų nustatytus mokesčius (t. y. sumas, apskaičiuojamas kliento pasirinktu rinkliavos 
mokėjimo būdu) bei per DKV mokėti TC priskaičiuotas avansines įmokas ir išlaidų kompensacijas, taip pat padengti bet kokius kitus TC mokėjimo reikalavimus, atsirandančius 
pagal naudojimosi sutartį (pvz. už naujos TC transporto priemonės kortelės išdavimą, OBU prietaiso sugadinimą, kelių naudotojo mokesčio išklotinės dublikatus ir pan. 
ar už nuvažiuotų atstumų anuliavimą). Rinkliavos ir (arba) įstatymų nustatytų mokesčių sumokėjimas, taip pat naujų TC transporto priemonės kortelių ar OBU prietaisų 
pristatymas/sutaisymas ar kitos TC paslaugos kiekvienu konkrečiu atveju yra paslaugos, kurias TC teikia savo vardu ir sąskaita (kaip numatyta DKV BSS 8 punkto c papunktyje. 

b)  Šio punkto a) papunkčio 1 sakinyje paminėtus TC mokėjimo reikalavimus, kuriuos TC iš anksto perleido apskaitos įmonei AGES, DKV įsigyja iš AGES. Neatsižvelgiant į tai, kad 
DKV įsigijo pirma paminėtas TC reikalavimo teises, nuo šių komercinių santykių nustatymo momento klientas taip pat įgalioja DKV visų pirma tuo atveju, kai įsigyti reikalavimo 
teisių dėl kokios nors priežasties nepavyksta, sumokėti sumas, kurias jis privalo mokėti TC; laikoma, kad klientas, pasinaudojęs paslauga pagal šių Specialiųjų rinkliavos 
mokėjimo sąlygų 4 punkto 2 ar 3 sakinį, duoda DKV atitinkamą neatšaukiamą nurodymą.

Specialiosios sąlygos
Vokietijos sunkvežimių rinkliavos mokėjimo 
per DKV sąlygos, galiojančios „Toll Collect“  
registruotiesiems naudotojams (toliau –  
„Specialiosios rinkliavos mokėjimo sąlygos“)
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4.  Transporto priemonės kortelės, OBU prietaisai ar mobilioji programėlė; naudojimas 

TC transporto priemonės kortelės, kurias TC išduoda klientui ir kurios palengvina rinkliavos mokėjimą pasirinkus prisiregistravimą rankiniu būdu rinkliavos mokėjimo 
terminaluose, nelaikomos DKV kortelėmis DKV BSS tikslais. Atskiri kliento pavedimai TC sumokėti už jį rinkliavą laikomi duotais jau vien tada, kai klientas, naudodamasis 
automatine rinkliavos sumokėjimo sistema, savo transporto priemone, kurioje yra įrengtas įjungtas OBU prietaisas, važiuoja apmokestinamais kelio ruožais arba, kai yra 
pasirinktas prisiregistravimas rankiniu būdu, šį pavedimą duoda rinkliavos mokėjimo terminale (naudodamasis TC transporto priemonės kortele), internete ar mobiliąja 
programėle. Pavedimus TC išduoti naujas TC transporto priemonės korteles, kelių naudotojo mokesčių išklotinės dublikatus ir pan. arba anuliuoti nuvažiuotus atstumus 
klientas, paprastai turi duoti aiškiai. 

5. Naudojimosi teisė 

Tik klientas ir jo padėjėjai turi teisę naudotis komerciniais santykiais, ypač TC transporto priemonės kortelėmis ir OBU prietaisais bei tuo sukurti privalomus DKV įpareigojimus. 
DKV gali bet kada pareikalauti, kad klientas nurodytų turinčius teisę naudotis asmenis, kuriems jis perleido TC transporto priemonės korteles arba jų duomenis ir (arba) 
transporto priemonės OBU prietaisus, pateiktų šių asmenų adresus ir parašų pavyzdžius. 

6.  Mokėjimo įsipareigojimas; galutinės ataskaitos; tiesioginio debeto būdas 

a)  DKV BSS 9 punkte numatytas kliento mokėjimo įsipareigojimas taikomas visiems pagal šių Specialiųjų rinkliavos mokėjimo sąlygų 3 punkto a papunkčio 1 sakinį DKV 
įsigytiems TC mokėjimo reikalavimams, atsiradusiems iš teisėto naudojimosi komerciniais santykiais pagal šių Specialiųjų rinkliavos mokėjimo sąlygų 4 punkto 2 arba 3 
sakinį arba kitos naudojimosi sutarties, sudarytos su TC, pagrindu; jis taip pat taikomas DKV reikalavimams atlyginti išlaidas, kurios DKV kyla vykdant pavedimą pagal šių 
Specialiųjų rinkliavos mokėjimo sąlygų 3 punkto b papunkčio 2 sakinį. Už naudojimąsi DKV kortele rinkliavos mokėjimo terminale DKV turi teisę reikalauti sumokėti DKV 
BSS 9 punkto b papunktyje numatytą atlygį. 

b) DKV apskaičiuoja mokėjimo reikalavimus nuolat arba už tam tikrus laikotarpius. Su rinkliava susijusių mokėjimo reikalavimų galutinės ataskaitos pateikiamos kartą per 
mėnesį, o mokėjimo reikalavimų už kitas TC paslaugas galutinės ataskaitos gali būti pateikiamos du kartus per mėnesį, kai tam yra poreikis. Mokėjimo reikalavimų išklotinė 
pagal reikalavimų rūšį ir TC dokumentų numerius (pvz., TC kelių naudotojo mokesčių išklotinės numerį) pateikiama sąskaitų išrašuose, kurie pridedami prie DKV galutinių 
ataskaitų; atskiri reisai nenurodomi. 

c) Atsiskaitymui tiesioginio debeto būdu taikomas DKV BSS 10 punkto e papunktis. 

7. DKV ir kliento teisė nutraukti sutartį; komercinių santykių pasibaigimas

DKV, vadovaudamasi DKV BSS 12 punktu, gali uždrausti naudotis šiais komerciniais santykiais, nepriklausomai nuo to, ar be jų yra nustatyti bet kurie kiti bendro pobūdžio 
komerciniai santykiai, užblokuoti klientui prieigą prie TC ir (arba) užbaigti (nutraukti) komercinius santykius; be to, klientui taikomas bendro pobūdžio draudimas naudotis 
komerciniais santykiais pagal DKV BSS 12 punktą. Šiuos komercinius santykius klientas gali nutraukti bet kuriuo metu, tačiau tik tuo atveju, jeigu įspėjimą (dėl visų santykių 
ar dėl atsiskaitymų, vykdomų per DKV, nutraukimo) jis kartu pateikia ir TC. Pasibaigus pavedimo santykiams tarp kliento ir TC, šie komerciniai santykiai bet kuriuo atveju 
nutrūksta automatiškai. 
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