
Kaitīgo vielu klases saskaņā ar Nolikumu par autoceļu nodevu apmēru

A kategorija B kategorija C kategorija D kategorija

Sākot no 2009. 
gada 1. janvāra

S5, 
EEV klase 1

S4,
S3 ar DESK 2, 3 vai 4

S3 bez DESK, 
S2 ar DESK 1, 2, 3 vai 4

S2 bez DESK, S1 un 
transporta līdzekļi, kas 

nepieder nevienai kaitīgo 
vielu klasei

DESK * ietekme uz kaitīgo vielu klasi

bez DESK DESK 1 DESK 2 DESK 3 DESK 4

S3 C kategorija C kategorija B kategorija B kategorija B kategorija

S2 D kategorija C kategorija C kategorija C kategorija C kategorija

Nodevu likme par kilometru

Sākot no 2009. gada 1. 
janvāra

Sākot no 2009. gada 1. 
janvāra

A kategorija S5, 
EEV klase 1

līdz 3 asīm 0,141  € 0,140  €

sākot no 4 asīm 0,155  € 0,154  €

B kategorija S4,
S3 ar DESK 2, 3 vai 4

līdz 3 asīm 0,169  € 0,168  €

sākot no 4 asīm 0,183  € 0,182  €

C kategorija S3 bez DESK, 
S2 ar DESK 1, 2, 3 vai 4

līdz 3 asīm 0,190  € 0,210  €

sākot no 4 asīm 0,204  € 0,224  €

D kategorija S2 bez DESK, S1 un transporta 
līdzekļi, kas nepieder nevienai 

kaitīgo vielu klasei

līdz 3 asīm 0,274  € 0,273  €

sākot no 4 asīm 0,288  € 0,287  €

Nodevām noteiktās kaitīgo vielu klases noteikšana sākot no 2009. gada 1. janvāra

Kaitīgo vielu klase, kas uzrādīta 
transporta līdzekļa reģistrācijas apliecībā (Vācijā – 1. daļā) / 

izziņā par transporta līdzekļa nodokli

Nodevām noteiktā kaitīgo vielu klase, kas jāuzrāda
nodevu iekasēšanas terminālos / internetā

EEV klase 1 6

S5 5

S4, S3 ar DESK 2, 3 vai 4 4

S3 bez DESK, S2 ar DESK 1, 2, 3 vai 4 3

S2 bez DESK 2

S1 un transporta līdzekļi, kas nepieder nevienai kaitīgo vielu 
klasei 1

Lapa 1 no2 Redakcija: 11/2008, LV

Jaunas autoceļu nodevu likmes sākot 
no 2009. gada 1. janvāra

*  DESK – daļiņu emisijas samazināšanas klases ir transporta līdzekļu aprīkošanas standarti, kas paredzēti daļiņu emisijas samazināšanai. Parasti  
kravas mašīnas, kas tiek apliktas ar nodevu (smagās mašīnas) tiek pieskaitītas daļiņu emisijas samazināšanas klasei DESK 1 vai DESK 2.

Pārskats par izmainītajām nodevu likmēm:
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Lapa 2 no2 Redakcija: 11/2008, LV

Jaunas autoceļu nodevu likmes sākot 
no 2009. gada 1. janvāra

*  DESK – daļiņu emisijas samazināšanas klases ir transporta līdzekļu aprīkošanas standarti, kas paredzēti daļiņu emisijas samazināšanai. Parasti  
kravas mašīnas, kas tiek apliktas ar nodevu (smagās mašīnas) tiek pieskaitītas daļiņu emisijas samazināšanas klasei DESK 1 vai DESK 2.

Sākot no 2009. gada 1. janvāra Vācijā būs spēkā jaunas autoceļu nodevu likmes.

Par smagajām mašīnām, kas ir vēlāk papildus aprīkotas ar daļiņu emisijas samazināšanas sistēmu, pateicoties 
šai modernajai kaitīgās vielas samazinošajai automašīnu izplūdes gāzu tehnikai turpmāk būs jāmaksā ievērojami 
zemākas autoceļu nodevas nekā par transporta līdzekļiem, kas izraisa augstas emisijas. Tādēļ par transporta lī-
dzekļiem, kas tiek pieskaitīti pie kaitīgo vielu klases S2 kombinācijā ar DESK* 1, 2, 3 vai 4 būs iespējams maksāt 
izdevīgās C kategorijas nodevu likmes. Transporta līdzekļiem, kas tiek pieskaitīti pie kaitīgo vielu klases S3 kom-
binācijā ar DESK * 2, 3 vai 4 tiks piemēroti B kategorijas tarifi.

Procedūra Toll Collect reģistrētajiem transporta līdzekļiem:

Lai varētu izmantot pazeminātos nodevu tarifus pēc daļiņu emisijas samazināšanas sistēmas iebūvēšanas , trans-
portēšanas un loģistikas uzņēmumiem jāveic attiecīgās mašīnas pārreģistrācija Toll Collect. Jau tagad visiem re-
ģistrētajiem klientiem ir pieejams izmainītais formulārs „Transporta līdzekļa datu izmaiņas“ Toll Collect interneta 
mājas lapā. Aizpildīto un parakstīto formulāru jānosūta uz Customer Service (adrese: Toll Collect GmbH, Custom-
er Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin). Pēc pārreģistrēšanas pabeigšanas transportēšanas uzņēmumiem 
tiks nosūtīta  jauna transporta līdzekļa karte katram reģistrētajam transporta līdzeklim bez On-Board Unit.

Procedūra Toll Collect reģistrētajiem transporta līdzekļiem ar On-Board Unit:

Arī par reģistrētiem transporta līdzekļiem ar On-Board Unit ir jāaizpilda formulārs „Transporta līdzekļa datu iz-
maiņas“ un jānosūta tas parakstīts atpakaļ Toll Collect. Pēc pārreģistrēšanas Toll Collect Customer Service uzņē-
mumam nosūtīs rakstisku apliecinājumu. Pēc apliecinājuma saņemšanas 28 dienu laikā jāgriežas pie servisa 
partnera, lai transporta līdzekļa ierīcē ieprogrammētu jauno kaitīgo vielu klasi. Līdzko jaunie dati būs ierakstīti 
On-Board Unit, norēķinoties par nobrauktajiem kilometriem tiks piemēroti izdevīgākie tarifi. Nobeigumā Toll Col-
lect uzņēmumam nosūtīs jaunu transporta līdzekļa karti.
Pārreģistrēšanas procedūras laikā šoferis autoceļu nodevas var maksāt nodevu iekasēšanas terminālos. Alterna-
tīvi uzņēmumiem ir iespējams nodevu pārmaksu saņemt atpakaļ no Federālā Preču kustības dienesta (BAG).   

Procedūra nereģistrētiem transporta līdzekļiem:

Ja autoceļu nodeva tiek apmaksāta tikai nodevas iekasēšanas terminālos, šoferi sadaļā par nodevām noteikto 
kaitīgo vielu klasi norāda  izdevīgāko klasi, ja smagā mašīna pieder pie S2 vai S3 klases un kādas no nepiecieša-
majām daļiņu emisijas samazināšanas klasēm: transporta līdzekļiem, kas pieder pie kaitīgo vielu klases S2 kom-
binācijā ar DESK 1, 2, 3 vai 4 ir jānorāda nodevām noteiktā kaitīgo vielu klase 3. Transporta līdzekļiem, kas pieder 
pie kaitīgo vielu klases S3 kombinācijā ar DESK 2, 3 vai 4 ir jānorāda nodevām noteiktā kaitīgo vielu klase 4.
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