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PODATEK DROGOWY DLA SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH - OPIS 

1. Czym jest podatek drogowy dla samochodów 
ciężarowych? 
Podatek drogowy dla samochodów ciężarowych jest opłatą naliczaną 
w oparciu o czas, należną za korzystanie z dróg Wielkiej Brytanii przez 
wszystkie samochody ciężarowe o masie 12000 lub więcej 
kilogramów1

2. Kto może uiścić tę opłatę? 

.  

W przypadku zagranicznych samochodów ciężarowych, opłata może 
zostać uiszczona przez operatora, kierowcę lub pośrednika.  

3. Co klasyfikuje się jako zagraniczny samochód 
ciężarowy? 
Każdy samochód ciężarowy niezarejestrowany w Wielkiej Brytanii.  
Dotyczy to również samochodów ciężarowych zarejestrowanych na 
Wyspie Man i Wyspach Normandzkich. 

 

 

                                                             
1 Istnieje ograniczona liczba wyjątków obejmujących m.in. pojazdy estradowe i do nauki jazdy.  
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4. Kto jest odpowiedzialny za uiszczenie opłaty 
w przypadku zagranicznych samochodów 
ciężarowych? 
W przypadku samochodów ciężarowych niezarejestrowanych w 
Wielkiej Brytanii, odpowiadają wspólnie kierowca i operator. Opłata 
musi zostać uiszczona, zanim pojazd wjedzie na drogi Wielkiej 
Brytanii.  

5. Kiedy muszę zacząć opłacać ten podatek? 
Opłata będzie obowiązywać wszystkie samochody ciężarowe o masie 
12 lub więcej ton korzystające z dróg w Wielkiej Brytanii od dnia 1 
kwietnia 2014 roku. Portal płatności online będzie dostępny przed tą 
datą, tak by umożliwić zapłatę z góry. 

6. W którym momencie podróży należy dokonać 
opłaty? 
Podatek musi zostać opłacony, zanim pojazd wjedzie na drogi Wielkiej 
Brytanii.  Opłata jest wymagana za każdy dzień pracy pojazdu w 
Wielkiej Brytanii.  Opłaty nie można dokonać wstecz (w 
przeciwieństwie do opłaty za wjazd do centrum Londynu /London 
Congestion Charge/). Jeśli korzystasz z samochodu ciężarowego w 
Wielkiej Brytanii bez właściwej opłaty, popełniasz przestępstwo.  

7. Kiedy rozpoczyna się i kończy dzień? 
Opłata pobierana jest w oparciu o czas, którego jednostką jest dzień 
lub jego wielokrotność (tydzień, miesiąc lub rok).  Dla celów 
płatniczych dzień rozpoczyna się o północy (00:00:00), a kończy na 
jedną sekundę przed północą (23:59:59). 
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8. Czy moja stawka dzienna może zostać 
zredukowana, jeśli mój samochód ciężarowy 
często odwiedza Wielką Brytanię lub 
przebywa na jej terenie dłużej niż kilka dni?  
Tak.  Przy dokonaniu opłaty za dłuższy okres obowiązuje 
zredukowana stawka.  

9. Skąd będę wiedzieć, jak najtaniej opłacić 
podatek za dany okres?  
System płatności dla operatorów zagranicznych określi to 
automatycznie w trakcie procesu płatności.  

10. Jaki jest czas zaksięgowania wpłaty, gdy 
opłacam podatek na rok?  
Płacisz pełną kwotę z góry2

11. Opłata obowiązuje przez tydzień, miesiąc czy 
rok kalendarzowy? 

.  

Żadne z powyższych. Opłata obowiązuje od północy pierwszego dnia 
do 23:59 w dniu wygaśnięcia opłaty. 

 

                                                             
2 W przypadku niektórych kanałów płatności, np. przelewu, czas księgowania może wynieść nawet do 8 dni 
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12. W jakim przedziale podatkowym znajduje się 
mój samochód ciężarowy i ile będę musiał 
zapłacić? 
Należną kwotę można sprawdzić przez Internet, za pośrednictwem 
portalu płatności. 

13. Czy do kwoty doliczany jest podatek VAT? 
Nie, podatek drogowy dla samochodów ciężarowych jest opłatą od 
użytkownika, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.  

14. Co w sytuacji, gdy na terenie Wielkiej Brytanii 
samochód ciężarowy ciągnie różne 
przyczepy? 
Jeśli pojazd ma ciągnąć różne przyczepy w czasie obowiązywania 
podatku drogowego dla samochodów ciężarowych, ważne jest, aby w 
portalu płatności podać maksymalną wagę cięższego połączenia.  

15. Jaki numer rejestracyjny należy wpisać? 
Opłata dotyczy numeru rejestracyjnego samego pojazdu lub ciągnika 
siodłowego; numer rejestracyjny przyczepy nie jest wykorzystywany. 
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16. Czy dostanę pokwitowanie? 
Płacąc za pośrednictwem strony internetowej, otrzymasz e-mail lub 
SMS z potwierdzeniem oraz unikalnym numerem referencyjnym 
płatności.  Zostanie on wysłany do płatnika. 

W przypadku uiszczania opłaty w punkcie sprzedaży, otrzymasz 
wydruk z pokwitowaniem. 

17. Czy dostanę krążek do umieszczenia w 
samochodzie? 
Nie, nie będzie fizycznej formy oznakowania pojazdów, za które 
opłacono podatek (np. za pomocą papierowego krążka lub naklejki). 
Zamiast tego, opłata jest rejestrowana w publicznie dostępnej bazie 
danych, z wykorzystaniem numeru rejestracyjnego pojazdu jako 
unikalnego identyfikatora.  

18. Jak mogę sprawdzić, czy pojazd posiada 
ważną opłatę i czy została zapłacona 
właściwa kwota? 
Informacje obejmujące: numer rejestracyjny pojazdu, państwo 
zarejestrowania, przydział do grupy podatkowej oraz termin 
rozpoczęcia obowiązywania oraz wygaśnięcia opłaty będą dostępne w 
publicznym rejestrze internetowym, w którym będzie można sprawdzić 
status opłat poprzez wpisanie odpowiedniego numeru rejestracyjnego.  
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OPŁACANIE PODATKU DROGOWEGO DLA 
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH 

19. Jak uiścić opłatę? 
Można założyć konto na portalu płatności i płacić za pojazdy na nim 
wyszczególnione za pomocą karty kredytowej, debetowej, konta 
PayPal typu "prepaid" lub niektórych kart paliwowych.  W niektórych 
przypadkach można również zapłacić przelewem. 

Można również zapłacić bezpośrednio przed wjazdem na teren 
Wielkiej Brytanii ("Pay and Go") w punkcie sprzedaży przyjmującym 
płatność kartą kredytową, debetową lub gotówką.  Ta metoda jest 
bardziej odpowiednia w przypadku jednorazowych wyjazdów do 
Wielkiej Brytanii.  

Można również uregulować opłatę telefonicznie, za pomocą karty 
kredytowej lub debetowej. 

20. Czy mogę założyć konto? 
Na portalu płatności będzie można się zarejestrować i założyć konto. 
Jeśli posiadasz flotę składającą się z 50 lub więcej pojazdów 
ciężarowych, możemy zbiorczo wprowadzić ich dane za Ciebie przed 
wprowadzeniem podatku 1 kwietnia 2014 roku.  W serwisie będzie się 
można rejestrować od 1 lutego.  Ostateczny termin przesłania danych 
do zbiorczego wprowadzania to 28 lutego 2014 roku. 
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21. Jakie są korzyści posiadania konta? 
Jeśli posiadasz już konto, podstawowe informacje dotyczące Twoich 
samochodów ciężarowych oraz płatności zostaną zachowane przez 
system.  Możesz zarządzać swoim kontem i wprowadzać zmiany na 
bieżąco, aby uprościć proces dokonywania opłat.  Przy użyciu metody 
płatności "Pay and Go" trzeba natomiast za każdym razem 
wprowadzać szczegóły pojazdu i płatności.  Posiadając konto, 
możesz: 

• dokonywać płatności za wiele pojazdów  

• otrzymywać zwroty za niewykorzystane miesiące (taka opcja jest niedostępna przy 
płatności typu "Pay and Go")  

• otrzymywać przypomnienia, gdy zbliża się termin wygaśnięcia opłaty za dany pojazd. 

• zmieniać daty obowiązywania opłaty za pojazdy wyszczególnione na koncie, o ile 
zmiany te zostaną wprowadzone przed godziną dwudziestą pierwszą (GMT) na dzień 
przed rozpoczęciem obowiązywania opłaty (przy płatności typu "pay and go" tracisz 
uiszczoną opłatę). 

22. Kto może zarządzać kontem?  
Obowiązywać będzie poziom bezpieczeństwa zdefiniowany przez 
użytkownika, co oznacza, że można wybrać, czy zezwolić kierowcom 
na samodzielne dokonywanie opłat. Jeśli kierowca jest upoważniony 
do dokonania opłaty, system nie może kontrolować rodzaju 
opłacanych podatków.  Jeśli jednak przydzielisz każdemu z nich 
unikatowy identyfikator użytkownika, uzyskasz pełen wgląd w to, kto 
dokonał których opłat. 

23. Jakie informacje związane z zarządzaniem 
kontem będę posiadać?  
Jeśli jesteś posiadaczem konta, masz dostęp do szczegółów transakcji 
i historii płatności. 
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24. Czy mogę otrzymać zwrot pieniędzy, jeśli nie 
posiadam konta?  
Nie, zwrot pieniędzy można otrzymać tylko w przypadku posiadania 
zarejestrowanego konta, ponieważ potrzebna jest historia płatności 
osoby, która pierwotnie dokonała opłaty.  

W przypadku opcji "Pay and Go" nie można zmienić daty rozpoczęcia 
obowiązywania opłaty po jej zakupieniu.  

25. Czy mogę dostać zwrot pieniędzy, jeśli opłacę 
podatek na cały rok, a następnie sprzedam 
swój samochód ciężarowy, lub zjadę z dróg 
Wielkiej Brytanii?  
Jeśli uiściłeś roczną opłatę za pośrednictwem konta, a samochód 
ciężarowy opuścił drogi Wielkiej Brytanii lub został sprzedany, 
będziesz mógł ubiegać się o zwrot pieniędzy.  

26. Jak obliczany jest zwrot?  
Zwrot oblicza się za pomocą następującego wzoru: 

(roczna opłata/10) x miesiące eksploatacji (całość lub część miesiąca).  

Przykładowo, w przypadku uiszczenia rocznej opłaty w wysokości 
1000 funtów dla 40-tonowego samochodu ciężarowego i sprzedaży 
samochodu ciężarowego po 6 miesiącach eksploatacji, kwota do 
zwrotu wyniesie 400 funtów. 
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27. Czy mogę przenosić opłatę pomiędzy 
pojazdami?  
Nie, nie można przenosić opłaty pomiędzy pojazdami.  Jeśli zmieniasz 
pojazd, musisz dokonać nowej opłaty za nowy pojazd. Możesz 
ubiegać się o zwrot pieniędzy za niewykorzystaną część opłaty za 
oryginalny pojazd.  

28. Jakie funkcje zarządzania kontem są 
dostępne w przypadku posiadania 
zarejestrowanego konta?  
Możesz dodać lub usunąć dane pojazdu, ustawić uprawnienia dostępu 
do płatności i określić kanał płatności, z którego chcesz korzystać.  

Jeśli pozbywasz się pojazdu, usuń jego numer rejestracyjny z bazy 
danych, aby uniknąć sytuacji, w której nadal będziesz za niego 
niepotrzebnie płacić.  

29. Gdzie rozmieszczone będą punkty sprzedaży, 
jeśli pojazd będzie wjeżdżał do Wielkiej 
Brytanii od strony kontynentalnej Europy? 
Dostępna będzie pewna ograniczona liczba bezpiecznych 
przystanków dla ciężarówek, gdzie można będzie dokonać płatności.  
Punkty sprzedaży będą się również znajdować na niektórych promach 
kursujących przez kanały wodne.  

 



 

Podatek drogowy dla samochodów ciężarowych - wytyczne uzupełniające dla kierowcy/ operatora 1212  
© Crown copyright, 2013, o ile nie określono inaczej 

30. Jakie możliwości dokonania opłaty będą 
dostępne na terenie Wielkiej Brytanii? 
Opłatę należy uregulować przed rozpoczęciem korzystania z dróg w 
Wielkiej Brytanii.  Dostępna będzie ograniczona liczba przystanków 
dla samochodów ciężarowych w Wielkiej Brytanii z możliwością 
dokonania opłaty na cele kolejnych podróży oraz uzupełnienia 
bieżącej opłaty, jeśli pobyt się przedłuży.  

31. Czy portal płatności będzie pamiętać dane 
mojego pojazdu z poprzedniej podróży do 
Wielkiej Brytanii?  
Jeśli zarejestrujesz się na portalu płatności, system zachowa 
podstawowe informacje o pojeździe, takie jak numer rejestracji, 
obowiązująca opłata i kraj pochodzenia. W przypadku płatności typu 
"Pay and Go" należy powtórzyć cały proces. 

32. Czy zostanie wprowadzone ograniczenie 
liczby użyć karty kredytowej tygodniowo w 
celu opłacenia podatku?  
Nie, w przeciwieństwie do systemu Eurovignette, nie będzie 
ograniczeń.  

33. W razie awarii w Wielkiej Brytanii, czy muszę 
płacić za dni, w trakcie których pojazd nie 
będzie w ruchu? 
Opłatę należy uiścić za wszystkie dni, w które samochód pracuje w 
Wielkiej Brytanii. 
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34. Czy jestem zobowiązany do opłaty, jeśli 
pojazd pozostaje w Wielkiej Brytanii dłużej niż 
pierwotnie planowano?  
Opłatę należy uiścić za wszystkie dodatkowe dni, w trakcie których 
samochód pracuje w Wielkiej Brytanii.  Jeśli kierowca nie ma 
pewności, czy podatek został opłacony za dodatkowe dni, może to 
sprawdzić w publicznym rejestrze.  Jeśli potrzebna będzie dopłata za 
dodatkowe dni, kierowca lub operator będzie mógł dokonać jej 
internetowo lub telefonicznie.  Dostępna będzie również bardzo 
niewielka liczba punktów sprzedaży w Wielkiej Brytanii, w których 
kierowca będzie mógł dokonać dopłaty podatku. Lokalizacje tych 
punktów wymagają jeszcze potwierdzenia.  

35. Co w sytuacji braku dostępu do Internetu i/ 
lub telefonu służbowego? 
Należy użyć telefonu prywatnego lub publicznego, bądź skorzystać z 
usług publicznego punktu internetowego. 

36. Czy zostanie powołane call centre, do którego 
będzie można zadzwonić celem dokonania 
płatności lub dopłaty? 
Tak. 
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37. Czy nadal będę zobowiązany uiszczać opłaty 
za wjazd do płatnych stref /Congestion 
Charge/, M6 Toll i inne opłaty drogowe w 
Wielkiej Brytanii po opłaceniu podatku 
drogowego? 
Tak.  Te opłaty i obciążenia drogowe nadal będą obowiązywać 
samochody ciężarowe. 
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EGZEKWOWANIE OPŁATY 

38. Skąd służby kontrolne będą wiedzieć, że 
podatek nie został opłacony? 
Wszystkie agencje kontrolne będą automatycznie powiadamiane, jeśli 
pojazd ciężarowy wjedzie na drogi Wielkiej Brytanii bez opłacenia 
podatku.  Samochód ciężarowy zostanie zatrzymany, a kierowca 
otrzyma mandat w wysokości 300 £, płatny na miejscu.  

39. Co w sytuacji, gdy zapłacono niższą stawkę 
podatku niż należało, w oparciu o całkowitą 
masę połączonych pojazdów?  
Twój pojazd zostanie oznaczony przez organy kontrolne jako taki, na 
który należy zwracać uwagę, a w przypadku wykrycia go na drogach 
Wielkiej Brytanii, zostanie zatrzymany i ukarany mandatem w 
wysokości 300 PLN.  

40. Czy będzie możliwość zawiadomienia 
operatora, jeśli za któryś z jego samochodów 
ciężarowych nie uiszczono opłaty? 
Nie, do obowiązków operatora i kierowcy należy upewnienie się, że 
opłata została uiszczona.  
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41. Co w sytuacji, gdy podatek drogowy nie 
został opłacony - i nie mam możliwości 
zapłacenia 300 £ mandatu w momencie 
zatrzymania?  
Twój pojazd zostanie unieruchomiony i zajęty do czasu zapłaty 
grzywny. Naliczone zostaną również dodatkowe koszty związane z 
jego unieruchomieniem i przechowywaniem. 

42. Czy poza mandatem muszę również opłacić 
podatek drogowy dla samochodów 
ciężarowych? 
Jeśli zapłacisz mandat, ale nie uiścisz podatku drogowego za dany 
dzień, grozi Ci ponownie zatrzymanie i mandat.  

43. Czy mogę odwołać się od mandatu? 
Tak.  Szczegóły procedury odwoławczej są określone na odwrocie 
formularza mandatu.  
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