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CARACTERISTICILE TAXEI HGV 

1. Ce este taxa pentru utilizatorii de drumuri cu 
vehicule de mare tonaj (HGV)? 
Taxa HGV este un tarif bazat pe timp, plătibil pentru toate vehiculele de 
mare tonaj (HGV) cu o greutate de cel puțin 12 000 kg, pentru utilizarea 
drumurilor din Marea Britanie1

2. Cine poate plăti taxa? 

. 

Pentru vehiculele HGV din străinătate, taxa poate fi plătită de operator, 
șofer sau un agent de rezervări. 

3. Ce vehicule intră în categoria vehiculelor HGV 
din străinătate? 
Orice vehicul HGV care nu este înmatriculat în Marea Britanie. Se 
includ aici vehiculele HGV înmatriculate în Insula Omului și Insulele 
Canalului Mânecii. 

4. Cine răspunde de plata taxei pentru vehiculele 
HGV din străinătate? 
Pentru vehiculele HGV neînmatriculate în Marea Britanie, șoferul și 
operatorul sunt responsabili solidar. Taxa trebuie plătită înainte ca 
vehiculul să ruleze pe drumurile din Marea Britanie. 

 

                                                             
1 Există un număr limitat de excepții, inclusiv vehiculele de circ și vehiculele utilizate pentru instruirea 
șoferilor. 
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5. Când trebuie să încep să plătesc taxa? 
Taxa se va aplica începând de la 1 aprilie 2014 pentru toate vehiculele 
HGV cu o greutate de cel puțin 12 tone, care utilizează drumurile din 
Marea Britanie. Va fi disponibil un portal de plată online anterior acestei 
date, astfel încât să puteți plăti în avans. 

6. În ce moment al cursei trebuie să plătesc taxa? 
Trebuie să dețineți o taxă HGV validă pentru vehiculul dvs. înainte de a 
utiliza drumurile din Marea Britanie. O taxă validă este necesară pentru 
fiecare zi în care vehiculul rulează în Marea Britanie. Taxa nu poate fi 
plătită retroactiv (precum taxa de ambuteiaj din Londra). Dacă utilizați 
un vehicul HGV în Marea Britanie fără taxa corectă, săvârșiți un delict 
penal. 

7. Când începe și când se termină ziua de taxare? 
Taxa este un tarif bazat pe timp, care trebuie plătit pentru fiecare zi în 
parte sau pentru mai multe zile (săptămânal, lunar sau anual). În scopul 
plății, o zi începe de la miezul nopții (00:00:00) și se încheie cu o 
secundă înainte de miezul nopții (23:59:59). 

8. Se reduce tariful pe zi pe care îl plătesc dacă 
fac vizite frecvente cu vehiculul meu HGV în 
Marea Britanie sau dacă rămân în Marea 
Britanie mai mult de câteva zile? 
Da. Există tarife reduse pentru plata taxei pe termen mai îndelungat. 
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9. Cum voi ști care este cea mai ieftină modalitate 
de a achiziționa taxa pentru perioada pe care 
doresc să o precizez? 
Sistemul de plată pentru operatorii străini va identifica automat acest 
lucru pentru dvs., în cadrul procedurii de plată. 

10. Dacă achiziționez o taxă anuală, când se 
transferă banii? 
Plătiți toată suma în avans2

11. Taxa se aplică pentru o săptămână, lună sau 
an calendaristic? 

. 

Nu, aceasta se aplică pentru o perioadă continuă cuprinsă între miezul 
nopții din ziua în care începe valabilitatea taxei până la o secundă 
înainte de miezul nopții din ziua în care expiră taxa. 

12. În ce interval se încadrează vehiculul meu HGV 
și cât va trebuie să plătesc? 
Puteți verifica online suma pe care trebuie să o plătiți, cu ajutorul 
portalului de plată. 

13. Se plătește TVA la taxă? 
Nu, taxa HGV este un tarif pentru utilizator și, prin urmare, nu este 
supusă la aplicarea TVA. 

                                                             
2 Unele canale de plată, cum ar fi transferul bancar, necesită o autorizare ce poate dura până la 8 zile 
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14. Dar dacă se tractează diferite remorci atunci 
când vehiculul HGV se află în Marea Britanie? 
Dacă vehiculul urmează să tracteze diferite remorci în perioada de 
valabilitate a taxei, este important să introduceți greutatea maximă a 
celei mai grele combinații în portalul de plată. 

15. Ce număr de înmatriculare trebuie să 
introduc? 
Taxa se aplică numărului de înmatriculare al vehiculului de tip autoșasiu 
sau al unității de tip autotractor; nu se utilizează numărul de 
înmatriculare al remorcii. 

16. Primesc o chitanță? 
Atunci când plătiți folosind site-ul Web, primiți un e-mail de confirmare 
sau un mesaj text cu un număr de referință unic pentru plată. Acesta va 
fi trimis tuturor persoanelor care plătesc taxa. 

Dacă plătiți la un agent de la un punct de vânzare, veți primi o chitanță 
tipărită. 

17. Primesc un disc pe care să îl afi șez în 
vehiculul meu? 
Nu, nu va exista nici un semn fizic de plată, precum un disc de hârtie 
sau un autocolant pe care să îl puteți afișa în vehicul. În schimb, taxa se 
înregistrează într-o bază de date disponibilă public, folosind numărul de 
înmatriculare al vehiculului ca identificator unic. 
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18. Cum pot să verific dacă vehiculul deține o taxă 
validă și dacă s-a plătit suma corectă? 
Numărul de înmatriculare al vehiculului, naționalitatea acestuia, 
intervalul de taxă plătit și data de început și de sfârșit a taxei vor fi 
disponibile într-un Registru Public online, care poate fi utilizat pentru a 
verifica starea taxei unui vehicul prin introducerea numărului de 
înmatriculare al acestuia. 
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PLATA TAXEI HGV 

19. Cum pot plăti taxa? 
Puteți crea un cont prin intermediul portalului de plată și puteți plăti 
pentru vehiculele specificate în cont folosind un card de credit sau de 
debit, contul Paypal prealimentat sau unele carduri de combustibil. 
În unele cazuri, puteți plăti, de asemenea, prin transfer bancar. 

Alternativ, puteți „Plăti și Merge mai departe” în cazul în care faceți 
plata la un agent de la un punct de vânzare, folosind cardul dvs. de 
credit sau de debit sau numerar. Opțiunea „Plătiți și Mergeți mai 
departe” se pretează mai ales pentru cursele făcute o singură dată în 
Marea Britanie. 

De asemenea, puteți plăti telefonic, folosind un card de credit sau de 
debit. 

20. Pot crea un cont? 
Veți putea să vă înregistrați și să creați un cont prin intermediul 
portalului de plată. Dacă aveți o flotă de cel puțin 50 de vehicule HGV, 
puteți încărca un volum mare de detalii înainte de intrarea în vigoare a 
taxei HGV la 1 aprilie 2014. Veți putea să vă înregistrați pentru acest 
serviciu începând de la 1 februarie. Data limită pentru primirea datelor 
în vederea încărcării de mare volum este 28 februarie 2014. 
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21. Care sunt avantajele contului? 
Dacă aveți un cont, detaliile de bază ale vehiculelor dvs. HGV și 
detaliile de plată sunt memorate de sistem. Vă puteți administra contul 
pe măsură ce operațiunile dvs. se schimbă, pentru a simplifica 
procedura de plată a taxei. Pe de altă parte, trebuie să reintroduceți 
toate detaliile vehiculelor și detaliile de plată de fiecare dată când 
utilizați opțiunea „Plătiți și Mergeți mai departe”. Cu ajutorul contului, 
puteți: 

• efectua plăți pentru mai multe vehicule 

• primi fonduri pentru lunile de taxă reziduale care nu sunt utilizate (rambursările nu sunt 
disponibile pentru opțiunea „Plătiți și Mergeți mai departe”) 

• primi un memento atunci când taxa pentru un anumit vehicul urmează să expire. 

• modifica datele unei taxe dacă vehiculul este acoperit de un cont, cu condiția să faceți 
modificările până la orele 21:00 GMT cu o zi înainte de data de începere a taxei (dacă 
plătiți prin opțiunea „Plătiți și Mergeți mai departe”, pierdeți taxa plătită). 

22. Cine poate administra un cont? 
Vor exista niveluri de securitate definite de utilizator, ceea ce înseamnă 
că puteți opta să le permiteți sau nu șoferilor să plătească singuri taxa. 
Dacă un șofer este autorizat să plătească taxa, sistemul nu poate 
controla ce taxe plătește acesta. Dar dacă alocați fiecărui șofer un 
identificator de utilizator unic, veți avea la dispoziție o evidență 
completă de verificare a persoanelor care au efectuat plăți. 

23. Ce informații de administrare a contului voi 
avea la dispoziție? 
Dacă aveți un cont, puteți accesa detaliile tranzacțiilor și istoricul de 
plăți. 
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24. Pot obține o rambursare dacă nu dețin un 
cont? 
Nu, puteți obține o rambursare doar dacă aveți un cont înregistrat, 
deoarece este nevoie de o evidență a plății pentru persoana care a 
plătit inițial taxa. 

Dacă folosiți opțiunea „Plătiți și Mergeți mai departe”, nu puteți modifica 
datele taxei după ce o plătiți. 

25. Dacă am efectuat o plată anuală a taxei și apoi 
îmi vând vehiculul HGV sau nu rulez cu acesta 
în Marea Britanie, pot obține o rambursare? 
Dacă ați plătit o taxă anuală prin intermediul unui cont și vindeți apoi 
vehiculul HGV sau nu îl rulați în Marea Britanie, puteți solicita o 
rambursare.  

26. Cum se calculează o rambursare?  
O rambursare se calculează folosind următoarea formulă: 

(taxă anuală/10) x luni de utilizare (lună integrală sau parțială).  

De exemplu, dacă ați plătit o taxă anuală pentru un HGV de 40 de tone în sumă de 1 000 £ 
și ați folosit-o 6 luni după care ați vândut vehiculul HGV, rambursarea ar fi de 400 £. 

27. Pot transfera o taxă între vehicule? 
Nu, nu puteți transfera o taxă între vehicule. Dacă schimbați un vehicul, 
trebuie să obțineți o rambursare pentru partea de taxă neutilizată a 
vehiculului inițial și să plătiți o taxă nouă pentru vehiculul de schimb. 
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28. Ce funcții de administrare a contului sunt 
disponibile dacă dețin un cont înregistrat? 
Puteți adăuga sau șterge detaliile vehiculelor, puteți seta autorizații de 
acces la plată și puteți preciza canalul de plată pe care doriți să îl 
utilizați. 

În cazul în care casați un vehicul, trebuie să ștergeți numărul de 
înmatriculare al acestuia din baza de date, pentru a evita posibilitatea 
unor duplicate pentru care riscați să continuați să plătiți. 

29. Unde se vor afla punctele de vânzare dacă 
intru în Marea Britanie cu vehiculul meu HGV 
de pe continentul european? 
Va exista un număr limitat de stații sigure pentru autocamioane unde se 
va putea efectua plata. Vor exista, de asemenea, puncte de vânzare pe 
unele feriboturi care traversează canalul. 

30. Ce facilități vor fi disponibile pentru mine ca să 
plătesc taxa în Marea Britanie? 
Trebuie să plătiți taxa înainte de a utiliza drumurile din Marea Britanie. 
Va exista un număr limitat de stații pentru autocamioane în Marea 
Britanie, unde veți putea plăti taxa pentru cursa următoare și unde veți 
putea completa taxa curentă dacă aveți o ședere mai lungă decât cea 
inițial planificată. 
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31. Portalul de plată va memora detaliile 
vehiculelor mele pe baza unei curse anterioare 
în Marea Britanie? 
Dacă vă înregistrați pe portalul de plata, sistemul va memora 
informațiile de bază ale vehiculelor, cum ar fi numărul de înmatriculare, 
intervalul taxei și țara de origine. Dacă folosiți, însă, opțiunea „Plătiți și 
Mergeți mai departe”, trebuie să repetați procedura. 

32. Va exista o limită pentru numărul de ori în care 
se poate folosi un card de credit pentru plata 
taxelor în decursul unei săptămâni? 
Nu, spre deosebire de Eurovignetă, nu există nicio limită. 

33. Dacă mi se defectează vehiculul în Marea 
Britanie, trebuie să plătesc oricum pentru zilele 
în care acesta nu rulează? 
Taxa trebuie plătită pentru toate zilele în care un vehicul HGV se află în 
Marea Britanie. 
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34. Trebuie să plătesc taxa dacă rămân cu 
vehiculul în Marea Britanie mai mult decât am 
planificat inițial? 
Taxa trebuie plătită pentru toate zilele suplimentare în care vehiculul se 
află în Marea Britanie. În cazul în care șoferul nu știe sigur dacă 
vehiculul este acoperit pentru zilele suplimentare, poate verifica în 
Registrul Public. Dacă este nevoie de zile suplimentare, șoferul sau 
operatorul poate completa taxa online sau telefonic. Va exista, de 
asemenea, un număr foarte mic de puncte de vânzare în Marea 
Britanie, unde șoferul poate completa taxa. Aceste locații urmează să 
fie confirmate. 

35. Ce se întâmplă dacă nu am acces la Internet 
sau un telefon mobil pus la dispoziție de 
companie? 
Va trebui să folosiți un telefon public sau privat sau un punct de Internet 
public. 

36. Va exista un call center unde pot suna pentru a 
efectua o plată sau o completare? 
Da. 

37. Va trebui să plătesc taxa de ambuteiaj, taxa de 
drum M6 și alte taxe de drum din Marea 
Britanie dacă am plătit taxa care îmi revine? 
Da. Aceste taxe de drum și tarife continuă să se aplice pentru 
vehiculele HGV. 
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APLICAREA TAXEI 

38. Cum pot ști agențiile de poliție că nu mi-am 
plătit taxa? 
Toate agențiile de poliție vor fi alertate automat atunci când un vehicul 
HGV intră în rețeaua de drumuri din Marea Britanie fără a fi plătit taxa. 
Vehiculele HGV vor fi oprite și șoferul va suporta o amendă fixă de 300 
£, care va fi încasată la marginea drumului. 

39. Dar dacă plătesc un interval de taxă mai mic 
decât trebuie, ținând cont de greutatea totală 
în combinație a vehiculului?  
Vehiculul dvs. va fi semnalat de autoritățile de poliție și va fi oprit dacă 
este detectat pe drumurile din Marea Britanie, aplicându-se o amendă 
de 300 £. 

40. Va fi posibil pentru operatori să fie înștiințați 
dacă vreunul dintre vehiculele lor HGV nu a 
plătit taxa? 
Nu. Operatorul și șoferul au responsabilitatea de a se asigura că taxa a 
fost plătită. 
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41. Dar dacă nu am plătit taxa și nu am 
posibilitatea de a plăti amenda fixă de 300 £ 
când sunt oprit? 
Vehiculul dvs. HGV va fi imobilizat și sechestrat până când se 
efectuează plata amenzii. Se vor aplica, de asemenea, costuri 
suplimentare de imobilizare și depozitare. 

42. Trebuie să plătesc atât taxa HGV, cât și dovada 
de amendă fixă? 
Dacă plătiți amenda fixă, dar nu plătiți taxa pentru ziua respectivă, 
riscați să fiți oprit din nou și să primiți o nouă amendă. 

43. Pot contesta dovada de amendă fixă? 
Da. Detaliile procedurii de contestație sunt menționate pe spatele 
dovezii de amendă fixă. 
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