
Taršos klasės pagal potvarkį dėl kelių mokesčio mokėjimo

A kategorija B kategorija C kategorija D kategorija

Nuo 2009 m. 
sausio mėn.

S5,
EEV 1 klasė

S4,
S3 su PMK 2, 3 arba 4

S3 be PMK,
S2 su PMK 1, 2, 3 arba 4

S2 be PMK, S1 ir 
transporto priemonės, 

nepriskirtos jokiai taršos 
klasei

Priskyrimo taršos klasėms pasikeitimai dėl PMK*

Be PMK PMK 1 PMK 2 PMK 3 PMK 4

S3 C kategorija C kategorija B kategorija B kategorija B kategorija

S2 D kategorija C kategorija C kategorija C kategorija C kategorija

Mokesčio tarifai už kilometrą

Nuo 2009 m. sausio mėn. 1 d. Nuo 2011 m. sausio mėn. 1 d.

A kategorija S5
EEV 1 klasė

iki 3 ašių 0,141  € 0,140  €

nuo 4 ašių 0,155  € 0,154  €

B kategorija S4,
S3 su PMK 2, 3 arba 4

iki 3 ašių 0,169  € 0,168  €

nuo 4 ašių 0,183  € 0,182  €

C kategorija S3 be PMK,
S2 su PMK 1, 2, 3 arba 4

iki 3 ašių 0,190  € 0,210  €

nuo 4 ašių 0,204  € 0,224  €

D kategorija S2 be PMK, S1 ir transporto 
priemonės, nepriskirtos jokiai 

taršos klasei

iki 3 ašių 0,274  € 0,273  €

nuo 4 ašių 0,288  € 0,287  €

Kelių naudojimo mokesčio taršos klasės nustatymas nuo 2009 m. sausio mėn. 1 d.

Taršos klasė 
Transporto priemonės registracijos pažymėjimo I dalyje /TP 

mokesčių deklaracijoje

Kelių naudojimo mokesčio taršos klasė 
Rinkliavos terminale / internete

EEV 1 klasė 6

S5 5

S4, S3 su PMK 2, 3 arba 4 4

S3 be PMK, S2 su PMK 1, 2, 3 arba 4 3

S2 be PMK 2

S1 ir transporto priemonės, nepriskirtos jokiai taršos klasei 1

1 puslapis iš 2 Data 11/2008, LT

*  PMK – išmetamų teršalų kiekio mažinimo klasės yra papildomai įrengiami standartai, skirti mažinti išmetamų teršalų kiekį. Iš esmės (sunkiasvorėms) 
transporto priemonėms, už kurias reikia mokėti kelių naudojimo mokestį, taikytinos tik PMK 1 ir PMK 2 išmetamų teršalų kiekio mažinimo klasės.

Palankesni kelių naudojimo mokesčio tarifai 
nuo 2009 m. sausio 1 d., sumontavus išmetamų 
taršalų kiekio mažinimo sistemą

Naujų kelių naudojimo mokesčio tarifų apžvalga:

LT
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*  PMK – išmetamų teršalų kiekio mažinimo klasės yra papildomai įrengiami standartai, skirti mažinti išmetamų teršalų kiekį. Iš esmės (sunkiasvorėms) 
transporto priemonėms, už kurias reikia mokėti kelių naudojimo mokestį, taikytinos tik PMK 1 ir PMK 2 išmetamų teršalų kiekio mažinimo klasės.

Palankesni kelių naudojimo mokesčio tarifai 
nuo 2009 m. sausio 1 d., sumontavus išmetamų 
taršalų kiekio mažinimo sistemą

Procedūros, taikomos atsižvelgiant į išskiriamų taršalų kiekio mažinimo sistemas 

Įvedus naują kelių naudojimo mokesčių tvarką, už sunkvežimius, kuriuose papildomai bus įrengta išmetamų į 
aplinką teršalų kiekio mažinimo sistema, dėl šios modernios ir nedaug teršalų į aplinką išskiriančios technikos, 
teks mokėti daug mažiau mokesčio, nei už sunkvežimius, kurie į aplinką išskiria daug teršalų. Todėl už S2 taršos 
klasės transporto priemones, kombinuotas su 1, 2, 3 arba 4 išmetamų teršalų mažinimo klase, bus galima mokėti 
palankesnius kelių naudojimo mokesčio C kategorijos tarifus. Už S3 taršos klasės transporto priemones, kombi-
nuotas su 2, 3 arba 4 išmetamų teršalų mažinimo klase, bus galima mokėti kelių naudojimo mokesčio B kategori-
jos tarifus. 

Procedūra Toll Collect sistemoje registruotoms transporto priemonėms: 

Transporto ir logistikos įmonės, norinčios pasinaudoti galimybe mokėti palankesnius kelių naudojimo mokesčio 
tarifus, taikomus sumontavus transporto priemonėje išmetamų taršalų kiekio  mažinimo sistemą, užregistruoja 
atitinkamus savo sunkvežimius Toll Collect sistemoje. Jau dabar registruoti klientai Toll Collect interneto puslapy-
je gali rasti atnaujintą formuliarą „Transporto priemonės duomenų pasikeitimai“. Užpildytą ir pasirašytą formuli-
arą reikia atsiųsti Klientų aptarnavimo skyriui (adresas: Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11 03 29, 
10833 Berlin). Įvykdžius perregistravimo procedūrą, transporto įmonės registruotoms transporto priemonėms be 
OBU (On-Board Unit) prietaiso gaus naują automobilio kortelę. 

Procedūra Toll Collect sistemoje registruotoms transporto priemonėms su OBU 
(On-Board Unit) prietaisu:

Įmonės, užregistravusios transporto priemones su OBU (On-Board Unit) prietaisu, taip pat turi užpildyti ir pasira-
šyti formuliarą „Transporto priemonės duomenų pasikeitimai“ ir atsiųsti jį Toll Collect. Įvykdžius perregistravimo 
procedūrą, transporto įmonės gauna raštišką klientų aptarnavimo serviso patvirtinimą. Per 28 dienas nuo rašto 
gavimo reikia apsilankyti pas serviso partnerį, kuris automobilio prietaiso atmintyje išsaugo naują įrašą apie tar-
šos klasę. Kai tik į OBU (On-Board Unit) prietaisą įvedama nauja informacija, nuvažiuoti kilometrai apmokestina-
mi palankesniais tarifais. Procedūra užbaigiama, kai Toll Collect įmonei išsiunčia naują automobilio kortelę. 

Procedūra neregistruotoms transporto priemonėms: 

Jeigu kelių naudojimo mokestis mokamas išskirtinai rinkliavos punktų terminaluose, atsakydami į klausimą apie 
kelių naudojimo mokesčio taršos klasę, vairuotojai įveda palankesniąją, jei sunkvežimis priskiriamas S2 arba S3 
klasei ir jei yra nustatytos reikalaujamos teršalų mažinimo klasės. Vairuojant S2 taršos klasės transporto priemo-
nę, kombinuotą su išmetamų teršalų mažinimo klase 1, 2, 3 arba 4, reikės nurodyti kelių naudojimo mokesčio tar-
šos klasę 3. Vairuojant S3 taršos klasės transporto priemonę, kombinuotą su išmetamų teršalų mažinimo klase 2, 
3 arba 4, reikės nurodyti kelių naudojimo mokesčio taršos klasę 4. 
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