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ОСОБЕНОСТИ НА ТАКСАТА ЗА ТТА 

1. Какво е таксата за ТТА на ползвателите на 
пътища? 
Таксата за ТТА е такса на базата на време, която всички ТТА с 
тегло 12 000 кг или повече трябва да плащат за използване на 
британските пътища1

2. Кой може да плаща таксата? 

. 

За чуждестранните ТТА таксата може да бъде платена от 
оператора, водача или агент по резервации. 

3. Какво се класифицира като чуждестранен 
ТТА? 
Всеки ТТА, който не е регистриран във Великобритания. Това 
включва и ТТА, регистрирани на остров Ман и Англо-
нормандските острови. 

4. Кой отговаря за плащането на таксата за 
чуждестранните ТТА? 
За ТТА, които не са регистрирани във Великобритания, отговарят 
водачът и операторът солидарно. Таксата трябва да бъде 
платена преди автомобилът да използва британските пътища. 

                                                             
1 Има ограничен брой изключения, включващи автомобили на шоумени и автомобили, които се 
използват за обучение на водачи. 
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5. Кога трябва да започна плащането на 
таксата? 
Таксата ще важи за всички ТТА с тегло 12 тона или повече, които 
използват британските пътища, от 1 април 2014 г. Преди тази 
дата ще бъде на разположение портал за онлайн плащане, така 
че да можете да плащате предварително. 

6. В кой момент от пътуването следва да 
платя таксата? 
Трябва да имате платена валидна такса за ТТА за вашия 
автомобил преди той да използва британските пътища. 
Необходима е валидна такса за всеки ден, през който се 
експлоатира автомобилът във Великобритания. Таксата не може 
да бъде плащана със задна дата (като таксата за задръствания в 
Лондон, например). Ако използвате ТТА във Великобритания без 
правилната такса, вие извършвате криминално престъпление. 

7. Кога започва и свършва един ден? 
Таксата се заплаща на базата на време, която трябва да бъде 
платена за деня или няколко дни (за седмица, месец или година). 
За платежни цели един ден започва да тече от полунощ (00:00:00) 
до една секунда преди полунощ (23:59:59). 
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8. Намалява ли се таксата за ден, която 
плащам, ако моят ТТА посещава 
Великобритания често, или остава във 
Великобритания в течение на повече от 
няколко дни? 
Да. Има отстъпки за разсрочено плащане на таксата. 

9. Как да разбера за най-евтиния начин за 
купуване на таксата за периода, който 
искам да посоча? 
Системата за плащане от чуждестранен оператор ще го определи 
за вас автоматично като част от процеса на плащане. 

10. Кога се прехвърлят парите, ако си купувам 
годишна такса? 
Плащате цялата сума предварително2

11. Важи ли таксата за календарна седмица, 
месец или година? 

. 

Не, тя важи за период, който тече от полунощ в деня, в който 
започва таксата, до една секунда преди полунощ в деня, в който 
изтича таксата. 

                                                             
2 Някои платежни канали, като банков превод например, изискват минаване по сметка до 8 дни 
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12. В какъв обхват е моят ТТА и колко ще 
трябва да платя? 
Можете да видите сумата, която трябва да платите онлайн, в 
портала за плащане. 

13. Плаща ли се ДДС върху таксата? 
Не, таксата за ТТА е потребителска такса и затова не подлежи на 
облагане с ДДС. 

14. Какво става, ако се теглят различни 
ремаркета, докато ТТА е във 
Великобритания? 
Ако автомобилът ще тегли различни ремаркета за времетраенето 
на таксата, е важно в портала за плащане да се въведе 
максималното тегло на по-тежката комбинация. 

15. Кой регистрационен номер следва да 
въведа? 
Таксата важи за регистрационния номер на автомобила или 
влекача, а регистрационният номер на ремаркето не се използва. 
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16. Трябва ли да получа разписка? 
Когато плащате с помощта на сайта, ще получите имейл с 
потвърждение или текстово съобщение с уникален референтен 
номер на плащането. Той ще бъде изпратен на този, който плаща 
таксата. 

Ако плащате на агент в пункт за продажба, ще получите 
отпечатана разписка. 

17. Ще получа ли диск, който да се показва в 
автомобила ми? 
Не, няма да има физически знак за плащането, като например 
хартиен диск или стикер, който да се показва в автомобила. 
Вместо това таксата се записва в публично достъпна база данни, 
като се използва регистрацията на автомобила като уникален 
идентификатор. 

18. Как мога да проверя дали автомобилът 
има валидна такса и дали е платена 
точната сума? 
Регистрацията на автомобила, неговата националност, 
закупеният обхват такса и началната и крайната дата на таксата 
ще бъдат на разположение в онлайн публичен регистър, който 
може да бъде използван за проверка на състоянието на таксата 
на автомобила чрез въвеждане на регистрацията му. 
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ПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ЗА ТТА 

19. Как да платя таксата? 
Можете да създадете профил в портала за плащане и платите за 
посочените в профила автомобили с помощта на кредитна или 
дебитна карта, предварително финансирана сметка в Paypal, или 
някои карти за горива. В някои случаи можете да платите също 
така и по банков път. 

Като друга възможност можете да извършите „Плащане и 
продължаване“, при което се извършва плащане на агент в пункт 
за продажба, като използвате кредитната или дебитната си карта, 
или в брой. „Плащане и продължаване“ е по-подходящо за 
еднократни пътувания до Великобритания. 

Можете също така да плащате по телефона с помощта на 
кредитна или дебитна карта. 

20. Мога ли да създам профил? 
Ще можете да регистрирате и създадете профил в портала за 
плащане. Ако имате парк от 50 или повече ТТА, ние можем да 
качим групово подробностите за вас преди въвеждането на 
таксата за ТТА от 1 април 2014 г. Ще бъдете в състояние да се 
регистрирате за тази услуга от 1ви февруари. Крайната дата за 
получаване на данните, които да позволят такова групово 
качване, е 28ми февруари 2014 г. 
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21. Какви са ползите от един профил? 
Ако имате профил, основните данни за вашия ТТА и 
подробностите за плащанията ще бъдат задържани от системата. 
Можете да управлявате профила си с промяната на операциите 
си, за да опростите процеса на плащане на таксата. За разлика от 
„Плащане и продължаване“, където трябва да въвеждате отново 
всички подробности за автомобила и плащанията при всяко 
използване. Чрез профила си можете да: 

• извършвате плащания за голям брой автомобили  

• получавате възстановявания за оставащи месеци от таксата, които са 
неизползвани (няма налични възстановявания за „Плащане и продължаване“) 

• получавате напомняне, когато таксата за даден автомобил е на път да изтече. 

• променяте датите на една такса, ако автомобилът е обхванат от профил, докато 
правите промените до 9 ч. сл. об. по Гринуич в деня преди да започне таксата 
(ако използвате „Плащане и продължаване“, ще загубите платената такса). 

22. Кой може да управлява един профил? 
Ще има дефинирани от потребителя нива на сигурност, което 
означава, че можете да избирате дали да разрешавате на вашите 
водачи да купуват таксата сами. Ако на един водач е разрешено 
да купува таксата, системата не може да контролира кои такси да 
купува той. Но ако на всяка от тях се разпредели уникален 
потребителски идентификатор, ще имате пълна одитна пътека за 
това кой е извършил покупките. 

23. Каква информация за управление на 
профила ще имам? 
Ако имате профил, можете да имате достъп до данните за 
транзакциите и хронологията на плащанията. 
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24. Мога ли да получа възстановяване, ако 
нямам профил? 
Не, можете да получите възстановяване само ако имате 
регистриран профил, тъй като е необходима платежна пътека за 
лицето, което е закупило таксата първоначално. 

Ако предплащате, не можете да променяте датите на таксата, 
след като сте я закупили. 
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25. Мога ли да получа възстановяване, ако 
съм платил годишно за таксата и след това 
продам ТТА, или той се движи извън 
пътищата във Великобритания? 

Ако сте купили годишна такса в профил и след това ТТА не се 
движи по пътищата или е продаден, тогава можете да 
кандидатствате за възстановяване. 

26. Как се изчислява едно възстановяване? 
Едно възстановяване се изчислява по следната формула: 

(годишната такса/10) x използваните месеци (изцяло или 
частично). 

Например, ако сте закупили годишна такса за 40-тонен ТТА за 
1 000 £ и сте я използвали 6 месеца, преди да продадете ТТА, 
възстановяването ще бъде 400 £. 

27. Мога ли да прехвърлям една такса между 
автомобили? 
Не, не можете да прехвърляте такса между автомобили. Ако 
подменяте един автомобил, ще трябва да получите 
възстановяване на неизползваната част от таксата за 
първоначалния автомобил и закупите нова такса за подменения 
автомобил. 
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28. Какви функции за управление на профил 
са на разположение, ако имам регистриран 
профил? 
Можете да добавяте или изтривате данни за автомобили, 
задавате разрешения за достъп до плащане и указвате канала за 
плащане, който искате да използвате. 

Ако бракувате автомобил, следва да изтриете регистрацията му 
от базата данни, за да се избегне възможността за дублирания, за 
които рискувате да продължавате да плащате. 

29. Къде ще бъдат пунктовете за продажба, 
ако моят ТТА влиза във Великобритания 
от континенталната част на Европа? 
Ще има ограничен брой обезопасени спирки за камиони, където 
може да бъде извършено плащането.  Ще съществуват също така 
пунктове за продажба на някои фериботи за пресичане на канала. 

30. Какви пунктове ще ми бъдат на 
разположение, за да платя таксата във 
Великобритания? 
Трябва да платите таксата, преди да използвате британските 
пътища. Ще има ограничен брой спирки за камиони във 
Великобритания, където можете да платите такса за следващото 
си пътуване и допълваща такса, ако оставате в течение на по-
дълго време от първоначално планираното. 
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31. Ще помни ли порталът за плащане 
подробности за моя автомобил от 
предишно пътуване до Великобритания? 
Ако се регистрирате на портала за плащане, системата ще запази 
основна информация за автомобила, като например 
регистрационен номер, обхват на таксата и страна на произход. 
Но ако предплащате, ще трябва да повторите процедурата. 

32. Ще има ли ограничение за броя пъти, 
който може да се използва една кредитна 
карта за плащане на такси за седмица? 
Не, няма ограничение, за разлика от евровинетката. 

33. Ако аварирам във Великобритания, все 
още ли ще трябва да плащам за дните, 
през които автомобилът не е в движение? 
Таксата трябва да бъде платена за всички дни, в течение на които 
се експлоатира ТТА във Великобритания. 
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34. Отговорен ли съм за таксата, ако 
автомобилът остава във Великобритания 
в течение на по-дълго време от 
първоначално планираното? 
Таксата трябва да бъде платена за всички допълнителни дни, в 
течение на които се експлоатира автомобилът във 
Великобритания. Ако водачът не е сигурен дали автомобилът е 
предмет на допълнителни дни, той може да провери в публичния 
регистър. Ако са необходими допълнителни дни, водачът или 
операторът може доплати при движение в платното или по 
телефона. Ще има също така много малък брой пунктове за 
продажба във Великобритания, където водачът може да доплаща 
таксата. Тези места все още предстои да бъдат потвърдени. 

35. Какво ще стане, ако нямам достъп до 
интернет и/или фирмен мобилен телефон? 
Ще трябва да използвате личен или обществен телефон, или 
обществена точка за достъп до интернет. 

36. Ще има ли център за обаждания, на който 
мога да се обадя, за да извърша плащане 
или доплащане? 
Да. 
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37. Ще трябва ли да плащам такса за 
задръствания, пътна такса M6 и други 
пътни такси във Великобритания, ако съм 
си платил таксата? 
Да. Тези пътни такси и налози ще продължат да важат за ТТА. 
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ВЛИЗАНЕ НА ТАКСАТА В СИЛА 

38. Как ще разберат правоприлагащите 
агенции дали съм си платил таксата? 
Всички правоприлагащи агенции ще бъдат предупреждавани 
автоматично, когато един ТТА влиза в пътната мрежа на 
Великобритания без заплащане на таксата. ТТА ще бъде спрян и 
на водача ще бъде наложено фиксирано наказателно 
постановление за 300 £, които ще бъдат взети на пътя. 

39. Какво става, ако платя по-нисък обхват 
такса отколкото трябва въз основа на 
общото комбинирано тегло на 
автомобила? 
Вашият автомобил ще бъде обозначен като от интерес за 
правоприлагащите органи и ще бъде спрян, ако се открие по 
британските пътища и ще му бъде издадена глоба от 300 £. 

40. Ще бъде ли възможно да се позволи на 
операторите да знаят дали някой от 
техните ТТА не е платил таксата? 
Не. За плащането на таксата отговарят операторът и водачът. 
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41. Какво става, ако не съм платил таксата и 
нямам никакви средства за заплащане на 
фиксирано наказателно постановление за 
300 £, когато ме спрат? 
Вашият ТТА ще бъде спрян от движение и запориран, докато се 
извърши плащането на глобата. Ще бъдат начислени също така и 
допълнителни разходи за спирането от движение и съхранението. 

42. Трябва ли да платя таксата за ТТА, както и 
известието за фиксирано наказателно 
постановление? 
Ако платите фиксираното наказателно постановление, но не 
успете да платите таксата за този ден, рискувате да бъдете 
спрени отново и да ви бъде наложена друга глоба. 

43. Мога ли да обжалвам фиксираното 
наказателно постановление? 
Да. Подробна информация за процеса на обжалване е изложена 
на гърба на известието за фиксирано наказателно постановление. 
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