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Systemy egzekwowania e-myta 
w wybranych państwach Europy
Marek Nowak, Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki

W artykule omówiono sposoby egzekwowania poboru opłat za przejazd po drogach w  wybranych państwach europejskich. Dokonano szcze-
gółowego porównania sposobów egzekwowania e-myta w Niemczech, Austrii na Słowacji i w Polsce. W artykule porównano systemy egzekwo-
wania, kontroli wnoszonych opłat oraz wysokości nakładanych kar w zakresie opłat przez właściwe organy kontrolne poszczególnych państw.

Słowa kluczowe: e-myto, kontrola systemu opłat.

Wstęp
Zagadnienie poboru e-myta i egzekwo-
wanie przedmiotowych opłat za przejazd 
po wybranych drogach w poszczegól-
nych państwach Unii Europejskiej jest 
stosunkowo nowym zjawiskiem. W Pol-
sce, jak i w wielu innych państwach eu-
ropejskich, które rozbudowując swoje 
sieci autostrad - dróg ekspresowych 
- wprowadziły bądź wprowadzają (lub 
modyfi kują) swoje krajowe systemy po-
boru opłat e – myta. Wiele państw, w tym 
sąsiedzi Polski  niejednokrotnie mody-
fi kowali przepisy prawne zmierzające 
do wyegzekwowania przedmiotowych 
opłat drogowych poprzez nakładanie 
kar pieniężnych w drodze postępowa-
nia mandatowego, łącznie z postępo-
waniem administracyjnym lub wyłącz-
nie w postępowaniu administracyjnym. 
Kary mogą być nakładane bądź na sa-
mego kierującego pojazdem, bądź tyl-
ko na przedsiębiorcę a albo zarówno na 
kierującego [1], jak i na przedsiębiorcę. 

W krajach wspólnotowych UE występuje 
olbrzymia dysproporcja zarówno co do 
trybu postępowania, jak i wysokości na-
kładanych kar pieniężnych. Szczególnie 
w zakresie wysokości kar te rozbieżności 
są gigantyczne. Tym nie mniej systemy 
karania są ściśle powiązane z rozbudo-
wanymi systemami poboru opłat kształ-
towanych w oparciu o podział pojazdów 
pod względem np. typu pojazdu, ilości 
osi, klasy emisji spalin EURO, klasy dro-
gi, a nawet jak w Austrii w zależności od 
pory dnia. Na niektórych odcinkach dróg, 
austriacka opłata drogowa ulega podwo-
jeniu w porze nocnej.

Charakterystyka systemów poboru opłat
W Niemczech obowiązuje system Toll 
Collect, w którym od 2005 r. są pobierane 
opłaty za korzystanie z autostrad i części 
dróg krajowych. Opłaty dotyczą pojaz-
dów o masie powyżej 12 ton. W przy-
szłości planuje się, żeby od lipca 2015 r. 
opłaty e- myta pobierane będą już od 

pojazdów o masie powyżej 7,5 tony. Od 
miesiąca kwietnia sieć płatnych dróg ma 
być rozszerzona na kolejne drogi krajo-
we. Przedmiotowym opłatom nie podle-
gają autobusy.

Austriacki system GO od 2004 r. służy 
do pobierania opłaty e- myta w technolo-
gii mikrofalowej. Urządzenie pokładowe 
GO-Box kontaktuje się z bramownicą (ry-
sunek 1) i dalej z systemem na zasadzie 
mikrofali w momencie przejazdu pojazdu 
pod bramownicą. Opłaty obejmują po-
jazdy o masie ponad 3,5 tony.

W Republice Czeskiej od 2007 r. obo-
wiązuje system Myto CZ, w którym pobór 
e- myta oparty jest (podobnie jak w Au-
strii) na technologii mikrofalowej. Opłaty 
za przejazd pobierane są od pojazdów 
o masie ponad 3,5 tony. W Czechach od 
dnia 26.09 2012 r. zastosowano system bo-
nifi kat w zależności od kwoty jaką wniósł 
przewoźnik. Bonifi katy te wynoszą: powy-
żej kwoty 30 tys. CZK otrzymać można 10% 
rabatu, od 60 tys. CZK - 13% rabatu. 

Rys 1. System bramownic w Austrii - system GO [2]
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Na Słowacji e – myto obowiązuje od 
1 października 2013 r w oparciu o sys-
tem Sky Toll. W miesiącu marcu 2014 r. 
wprowadzono nowe odcinki dróg pod-
legające opłacie. System działa podobnie 
jak w Niemczech w oparciu o technikę 
satelitarną.

Polska wprowadziła  system ViaToll, 
który obowiązuje od 2011 r. System dzia-
ła w oparciu o technologię mikrofalową 
zastosowaną m.in. w Austrii. Polska, jako 
jedyne państwo wprowadziła jednak po-
bór e- myta od zestawu samochód oso-
bowy – przyczepa, wtedy gdy DMC zesta-
wu przekracza 3,5 tony. O konieczności 
dokonywania opłat kierowcy informowa-
ni są  z użyciem znaków drogowych.

Węgry w lipcu 2013 r. wprowadziły 
elektroniczny system poboru opłat dro-
gowych pod nazwą HU-GO zachowując 
jednocześnie jednorazowe, biletowane 
opłaty na konkretną trasę przejazdu [9]. 
Słowacja w 2013 r. zrezygnowała z tzw. 
ticketów na rzecz systemu Sky Toll. Wiel-
ka Brytania w kwietniu 2014 r. wprowa-
dziła nowy system poboru opłat HGV 
Levy. W 2014 r. swój system poboru opłat 
ma wprowadzić  Łotwa.

Charakterystyka wysokości opłat e-myta
Opłaty w Polsce
W Polsce opłata e – myta jest uzależniona 
od 3 parametrów: dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu, klasy emisji pojazdu 
EURO i klasy drogi (A, S i GP, G). W sys-
temie ViaToll nie uwzględnia się innych 
parametrów takich jak np.: ilość osi, pora 
dnia, odcinki specjalne. Stawki opłaty 
elektronicznej e-myta w Polsce zostały 
podzielone dla:

  dróg krajowych klasy A (autostrady) i S 
(drogi ekspresowe) lub ich odcinków 

  dla dróg krajowych klasy GP (głów-
ne przyspieszone) i G (główne) lub ich 
odcinków, 

Wartości stawek opłaty elektronicznej 
w Polsce zamieszczono w tabeli 1.

Opłaty w Austrii
W Austrii w taryfi e opłat myta oprócz 
norm czystości spalin – klasy emisji wy-
różniono również kategorie pojazdów 
pod względem liczby osi. Stawki opłat 
w Austrii zamieszczono w tabeli 2. 

Opłaty w Niemczech
W Niemczech wysokość opłat e – myta 
uzależniona jest podobnie jak w Austrii  
od liczby osi w pojeździe i przede wszyst-
kim od kategorii pojazdu w zakresie kla-
sy emisji spalin – tabela 3. Oś podwójna 

liczy się jako dwie osie, oś potrójna jako 
trzy osie. Osie podnoszone i osie o du-
żym skoku liczy się zawsze, niezależnie 
od tego, czy podczas transportu są one 
obciążone lub czy też są podniesione (nie 
mają kontaktu z jezdnią). 

Opłaty na Słowacji
Na terenie Słowacji wysokość opłaty 
e – myta zależna jest od masy pojazdy, ilości 
osi pojazdu, klasy emisji spalin oraz od ka-
tegorii drogi jaką porusza się pojazd. Wy-
różnikami słowackiego systemu e – myta
Sky Toll, jest wprowadzenie opłat na 
określonych odcinkach autostrad i dróg 
ekspresowych, alternatywnych i równo-

Tab. 1. Stawki opłaty elektronicznej w Polsce [8]

Kategoria pojazdu

Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł)

Klasy  pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin (1)

max. EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5

Pojazdy samochodowe 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

AS / GP 
0,40/0,32

AS / GP 
0,35/0,28

AS / GP 
0,28/0,22

AS / GP 
0,20/0,16

Pojazdy samochodowe 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
co najmniej 12 t

0,53/0,42 0,46/0,37 0,37/0,29 0,27/0,21

Autobusy niezależnie 
od dopuszczalnej masy całkowitej

0,40/0,32 0,35/0,28 0,28/0,22 0,20/0,16

Rys 2. Znak informacyjny, informujący 
o sposobach poboru opłat w Polsce

Tab. 2. Stawki opłaty  e-myta w zależności od liczby osi pojazdu [2]

Opłaty wg taryf na podstawie klas emisji 
EURO dla pojazdów dopuszczalnej masie 
powyżej 3,5 t od 01.01.2013r.

Grupa taryfowa
Kategoria 2 

2 osie
Kategoria 3 

3 osie
Kategoria 4+ 
4 i więcej osi

A EURO-Klasy emisji EURO VI 0,149€ 0,2086€ 0,3129€

B EURO-Klasy emisji EURO EEV 0,155€ 0,2170€ 0,3255€

C EURO-Klasy emisji EURO IV i V 0,170€ 0,2380€ 0,3570€

D EURO-Klasy emisji EURO 0 do III 0,193€ 0,2702€ 0,4053€

Opłaty drogowe wg klas emisji EURO 
Taryfy dla pojazdów o dopuszczalnej 
masie powyżej 3,5t od 01.01.2013r, 
Specjalne odcinki dróg płatnych: A9, A10, 
A11, A13, S16

Grupa taryfowa
Kategoria 2 

2 osie
Kategoria 3 

3 osie
Kategoria 4+ 
4 i więcej osi

A EURO-Klasy emisji EURO VI 3,87€ 5,42€ 8,13€

B EURO-Klasy emisji EURO EEV 4,01€ 5,61€ 8,42€

C EURO-Klasy emisji EURO IV i V 4,41€ 6,17€ 9,26€

D EURO-Klasy emisji EURO 0 do III 4,99€ 6,99€ 10,48€
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ległych do dróg klasy A i S (tabela 4),  na 
drogach do nich nierównoległych (tabe-
la  5). Słowacy wprowadzili również sys-
tem rabatów w zależności od liczby prze-
jechanych kilometrów. Wysokość stawek 
opłat jest corocznie nowelizowana. 

Charakterystyka kar za niezapłacenie 
e-myta
W niektórych państwach europejskich 
np. w Austrii stosuje się zwolnienie w wy-
miarze 5 godzin lub limitu przejechania 
100 km od nałożenia kar fi nansowych, 
dając kierowcy (przedsiębiorcy) czas na 
uzupełnienie konta w celu uzupełnienia 
środków na opłatę z wyrównaniem po-
wstałej zaległości lub czas 96 godzin na 
uzupełnienie wpłaty myta w przypadku 
podania niewłaściwej ilości osi. 

Takie uzupełnienie wpłaty e-myta moż-
na dokonać zgłaszając się na terminal te-
lefoniczny bądź internetowy ASFINAG, 
operatora systemu GO. W Austrii kara 
administracyjna jest następnym, jakby 
II etapem karania - ostatecznym środkiem 
egzekucyjnym opłaty myta w wysokości 
od 300 do 3000 €. Mimo, możliwych sto-
sunkowo wysokich kar, z płacenia kary 
administracyjnej zwalnia:
a) uiszczenie zaległego myta z opóź-

nieniem, wpłata własna przed 
zatrzymaniem,

b) zapłacenie tzw. opłaty zastępczej:
  na miejscu po ustnym wezwaniu pra-

cownika organu austriackiej kontroli 
ASFINAG,

  po uiszczeniu opłaty w wyznaczonym 
terminie, np. 4 tygodnie po wezwaniu 
pisemnym. 

Opłata zastępcza jest zdecydowanie 
niższa od kary administracyjnej i wynosi 
przykładowo:

  110 € – gdy opłata e – myta została wnie-
siona częściowo ( zbyt mała ilość osi, nie-
zgodność klasy Euro),

  110  € – gdy dane rejestracyjne pojaz-
du nie odpowiadają danym zapisanych 
w systemie,

  220 € – gdy opłata myta nie została uisz-
czona ( brak środków w GO – BOX) ale 
dopiero po przejechaniu limitu 100 km 
lub 5 godzin od zaistnienia faktu,

  220  € – gdy wymagany certyfi kat klasy 
euro pojazdu został dostarczony nieter-
minowo lub nieprawidłowo [2].
Austriacy pobierają kary od 

przedsiębiorcy. 
W większości państw oprócz kar pie-

niężnych jest egzekwowana zaległa 
kwota e – myta np. w Niemczech ścią-
gnięcie zaległego myta może nastąpić 

w maksymalnej wysokości stawki za 
odległość 500 km [4], zaś na Słowacji za 
650 kilometrów [3].  

W Polsce nie pobiera się w ogóle zale-
głości e - myta ograniczając się tylko do 
wymierzenia od kierowcy „jedynie”, kary 
administracyjnej w wysokości 3000  zł za 
przejazd tylko jednego odcinka. Istotną 
rzeczą jest to, że kary te się nadal kumulują 
w zależności od przejechanej liczby odcin-
ków, chociaż takiego werbalnego zapisu 
w Krajowej Ustawie o Drogach Publicznych 
[5] nie ma. W treści przepisu art. 13 Ustawy 
o Drogach Publicznych [5] widnieje zapis 
o karze za przejazd po drodze krajowej cyt. 
„Za przejazd po drodze krajowej kierujące-
mu pojazdem samochodowym, o którym 
mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 3, za który pobiera 
się opłatę elektroniczną: 1) bez uiszczenia tej 

opłaty – wymierza się karę pieniężną w wy-
sokości 3 000 zł; 2) bez uiszczenia tej opłaty 
w pełnej wysokości – wymierza się karę pie-
niężną w wysokości 1 500 zł.” 

Każde państwo przewiduje także róż-
ne odrębne tryby nakładania kar w róż-
nych wysokościach. Za brak wniesienia 
opłat e - myta na Słowacji w skrajnym 
przypadku nawet teoretycznie kara pie-
niężna może wynosić do 100.000€ [3]. Na 
terenie Słowacji przepisy prawne legali-
zują również fi zyczne zatrzymanie dowo-
du rejestracyjnego pojazdu oraz tablic 
rejestracyjnych pojazdu do czasu uregu-
lowania opłaty karnej [3]. W niektórych 
przypadkach kierowcy zostaje nawet za-
trzymane prawo jazdy.

Na Słowacji istnieje także zróżnicowa-
nie kar w zależności od jakości wykrocze-

Tab. 3. Stawki opłat za kilometr na terenie Niemiec (RFN) [4]

Kategoria Opis
Liczba osi

do 3 osi od 4 osi

A S5, Klasa EEV 1, S6 0,141 € 0,155 €

B S4, S3 z PMK 2, 3 lub 4 0,169 € 0,183 €

C S3 bez PMK, S2 z PMK 1, 2, 3 lub 4 0,190 € 0,204 €

D
S2 bez PMK, S1 oraz pojazdy nie należące do żadnej 
klasy emisji spalin

0,274 € 0,288 €

Tab. 4. Stawki opłaty drogowej za używanie określonych odcinków autostrad „A” i dróg eks-
presowych „S”  oraz do nich równoległych [3]

Kategoria pojazdu

Klasa emisji

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

A i S
Równoległe 

do A i S
A i S

Równoległe 
do A i S

A i S
Równoległe 

do A i S

Pojazdy 
ciężarowe 

3,5 t – do 12 t 0,103 € 0,103 € 0,093 € 0,093 € 0,080 € 0,080 €

12 t i 
więcej

2 osie 0,222 € 0,222 € 0,201 € 0,201 € 0,172 € 0,172 €

3 osie 0,234 € 0,234 € 0,212 € 0,212 € 0,181 € 0,181 €

4 osie 0,243 € 0,243 € 0,220 € 0,220 € 0,188 € 0,188 €

5 osi 0,234 € 0,234 € 0,212 € 0,212 € 0,181 € 0,181 €

Autobusy 
3,5 t – do 12 t 0,060 € 0,040 € 0,050 € 0,030 € 0,030 € 0,020 €

12 t i więcej 0,110 € 0,080 € 0,100 € 0,070 € 0,060 € 0,040 €

Tab. 5. Stawki opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg krajowych, które 
nie są równoległe do autostrad i dróg ekspresowych [3]

Kategoria pojazdu
Klasa emisji

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

Pojazdy 
ciężarowe 

3,5 t – do 12 t 0,080 € 0,072 € 0,062 €

12 t i więcej

2 osie 0,172 € 0,156 € 0,133 €

3 osie 0,181 € 0,164 € 0,140 €

4 osie 0,185 € 0,167 € 0,143 €

5 osi 0,181 € 0,164 € 0,140 €

Autobusy 
3,5 t – do 12 t 0,040 € 0,030 € 0,020 €

12 t i więcej 0,080 € 0,070 € 0,040 €
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nia, najniższa kara to tylko 50€. Wysokość 
kary zależy także od tego czy kara będzie 
zapłacona na miejscu czy też nie, jeśli 
na miejscu to występuje zmniejszenie 
wysokości np. ze 150 krotności na 100 
krotność np.: 3000/2000€, 2250/1500€, 
1000/600€ czy też 100/50€. Słowacja na-
zwała podmiot postępowania jako „eks-
ploatator pojazdu”. Słowacy rozróżnili 
różne naruszenia braku wniesienia opła-
ty z powodu np.:  nieposiadania w pojeź-
dzie urządzenia pokładowego czy braku 
środków, gdy jest urządzenie pokładowe 
w pojeździe. Kary na wspomniane naru-
szenia są zróżnicowane, w zależności od 
rodzaju przewinienia [3].

Na terenie Niemiec obowiązuje inny 
katalog kar i inna wysokość nakładanych 
grzywien. W Niemczech oprócz nakłada-
nych grzywien za brak opłaty jest dodat-
kowo rozbudowany katalog kar. Porów-
nanie wysokości kar za brak opłat e-myta 
w Polsce i w Niemczech przedstawiono 
w tabeli 6.

Kara za tzw. odchylenie od zaplanowa-
nej trasy: dla kierowcy 35€ przestrogi lub 
100€ grzywny (bussgeld) a dla przedsię-
biorcy dodatkowo grzywna w wysoko-
ści 200 € [6]. Za brak środków na koncie 
w trakcie jazdy może być nałożona na 
przedsiębiorcę transportowego kara 
w wysokości 200€. Po przeliczeniu na 
PLN, przyjmując kurs 1€ = 4,2 PLN, kara 
wyniesie więc ok. 840 PLN plus maksy-
malnie dopłata za zaległe 500 km. Sza-
cunkowo, maksymalnie do około 1.500 PLN 
grzywny. Za analogiczne przedmiotowe 
naruszenie w Polsce kara wynosi 3000 zł. 
W Polsce  karę płaci tylko kierowca. Niem-
cy kary uzależniają od zakresu winy i karę 
może płacić: tylko kierowca, tylko przed-
siębiorca lub kierowca i przedsiębiorca 
ale każdy w innej wysokości. W Polsce 
opłatę ViaToll wnosi przedsiębiorca, ale 
karę płaci tylko kierowca. 

Od dnia 01 kwietnia 2014 r. na terenie 
Anglii zostanie wprowadzony nowy sys-
tem poboru e-myta. Anglia wprowadza 
jednorazową karę za brak opłaty HGV 
w okresie jednej doby pomiędzy godzi-

nami 00:00:00 a 23:59:59 w wysokości 
300£ (bez mnożnika ilości bramek).

Podsumowanie
Przedstawiona analiza egzekwowania 
e- myta w różnych krajach europejskich 
pokazuje, że w Polsce występuje bardzo 
restrykcyjny system poboru opłat viaToll. 
System ten wzbudził wśród przewoźni-
ków wiele wątpliwości co do jego jako-
ści oraz poprawności funkcjonowania. 
Wśród prawników, pojawiły się wątpli-
wości co do konstytucyjności zapisów 
Ustawy o drogach publicznych w tym 
przedmiocie. Systemem ViaToll zarządza 
to samo przedsiębiorstwo Kapsch, któ-
re zarządza systemem GO w Austrii. Ten 
sam operator systemu, ta sama techno-
logia systemu ale jak odmienne prawne 
rozwiązania egzekwowania e- myta. 

Analizując przedmiot sprawy autorzy 
nie znaleźli odpowiedniego aktu praw-
nego, który by dokładnie precyzował wy-
kładnię zastosowanego w Polsce syste-
mu naliczania wielokrotnych  kar (3000 zł 
za każdy odcinek drogi krajowej między 
bramownicami). System naliczania kar 
jest obecnie analizowany w Trybunale 
Konstytucyjnym, pod kątem jego konsty-
tucyjności przepisów. 

Nie znając rozstrzygnięcia Trybuna-
łu, autorzy artykułu dokonując analizy 
i porównania innych systemów e – myta 
dostrzegają konieczność szerszego spoj-
rzenia na system poboru i egzekucji opłat 
e-myta oraz wprowadzenie szerszego 
katalogu przewinień uwzględniających 
indywidualny charakter każdego naru-
szenia umowy z operatorem.

Nie trudno stwierdzić, na tle zagra-
nicznych rozwiązań, że polski system 
posiada niewspółmiernie wysoki, do 
samych opłat, ale jednocześnie mało 
zróżnicowany katalog kar. Stosowanie 
wysokich kar za brak e-myta może znie-
chęcać polskich przewoźników do korzy-
stania z nowych, bezpiecznych autostrad 
i dróg ekspresowych, spychając ruch 
samochodów ciężarowych na gorsze 
drogi niższych klas, pogarszając jedno-

cześnie zdecydowanie poziom bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. W takich 
warunkach wymiernie może pogarszać 
się stan techniczny dróg wojewódzkich, 
lokalnych. Przewoźnicy krajowi wyraźnie 
artykułują swoje wątpliwości i dają temu 
wyraz chociażby przez ich zgłoszenie do 
Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Wartym podkreślenia jest fakt moż-
liwości nawet całkowitego uniknięcia 
kary za brak opłat ViaToll  w Polsce przez 
kierowców z innych krajów. Wynika to ze 
względu na niemożliwość praktycznego 
ustalenia osoby kierowcy, który to naru-
szenie dokonał. Warto więc w tym przy-
padku (nawet w tym konkretnym celu), 
zdjąć odpowiedzialność z „tylko” kierow-
cy na rzecz również „eksploatatora pojaz-
du”, od którego wyegzekwowanie zale-
głej opłaty i nałożonej kary nie powinno 
sprawiać żadnych kłopotów nawet na 
samej granicy przy ponownym wjeździe 
pojazdu przewoźnika na terytorium Pol-
ski lub podczas rutynowej kontroli.

Celem niniejszego artykułu było po-
równanie sposobu funkcjonowania po-
dobnych systemów poboru opłat e- myta 
i wybranie z nich najkorzystniejszych, naj-
lepszych i najskuteczniejszych rozwiązań. 

W wyniku przeprowadzonej analizy 
można zaproponować pewne zmiany 
dotychczasowych przepisów w Ustawie 
o drogach publicznych [5] w zakresie po-
boru opłat polskiego e- myta dotyczące:
1. Zróżnicowania wysokości opłat w za-

leżności od liczby osi w pojeździe, 
tak jak jest to stosowane w innych 
państwach UE (również odpowied-
nich kar).

2. Zaniechania  poboru opłat e- myta, od 
zestawu samochód osobowy z przy-
czepą o DMC powyżej 3,5 tony, które 
nie są w pełni zgodne z Dyrektywą 
1999/62/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady [ 8]. Tylko Polska wpro-
wadziła te opłaty i za ich brak bardzo 
wysoko karze kierowców „amatorów”: 
żeglarstwa, caravaningu, majsterko-
wania, działkowiczów. Jeśli utrzymanie 
przedmiotowych opłat miałoby zostać 
utrzymane to radykalnie należałoby 
zmniejszyć wysokość nakładanych kar 
administracyjnych do minimalnego 
poziomu nadając im charakter czysto 
prewencyjny, a nie represyjny z powo-
du występującego w tym przypadku 
braku jakiegokolwiek charakteru prze-
wozu w ramach nieprowadzonej dzia-
łalności gospodarczej.

3. Wprowadzenia, wzorem Austrii „bez-
karnej strefy” w celu uzupełnienia 

Tab. 6. Porównanie wysokości kar za brak opłaty e-myta w Niemczech i w Polsce [6]
Brak opłaty myta lub niepełne jej wniesienie Grzywna Niemcy Kara administracyjna Polska

Kierowca nieumyślnie 100 € 3000 PLN

Umyślnie 200 € 3000 PLN

Przedsiębiorca nieumyślnie 200 € -

Umyślnie 400 € -

Maksymalna wysokość kary administracyjnej 
za celowe i wielokrotne nie przestrzeganie 
przepisów

20.000 €
Wielokrotność odcinków x 3000 PLN. 
Rekord 258.000 PLN (61428,6 €)
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środków na koncie ViaToll. Jeśli eks-
ploatator w wyznaczonym czasie (czy 
po przejechaniu wyznaczonego od-
cinka drogi krajowej) sam uzupełni 
brakujące opłaty (tak jak w Czechach) 
to wówczas powinien być zwolniony 
od kary administracyjnej.

4. Wprowadzenia zniżek od opłat ViaToll 
w zależności od liczby przejechanych 
kilometrów, bądź  od wielkości wnie-
sionych opłat, wzorem Czech i Sło-
wacji, celem promowania uczciwych 
przedsiębiorców i promowania lep-
szych, bezpieczniejszych dróg.

5. Zniesienia odpowiedzialności fi nanso-
wej tylko z kierowcy na eksploatatora 
pojazdu dokonującego wpłaty opłaty, 
wzorem Słowacji bądź tak jak w Niem-
czech wprowadzenia nowych taryf kar 
w zależności od rodzaju winy kierow-
cy i przedsiębiorcy. Odpowiedzialność 
eksploatatora umożliwia skuteczne 
egzekwowanie kar od przewoźników 
zagranicznych, dotychczasowy sys-
tem (wyłącznie od kierowcy) prawie 
całkowicie zwalnia obcokrajowców 
z odpowiedzialności fi nansowej.

6. Wprowadzenie wzorem Anglii, tylko 
jednej dobowej kary w maksymalnym 
wymiarze do 1500 zł (300£). Poselska 
propozycja zgłoszona w czasie ob-
rad Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej 
w druku sejmowym Nr 2184 dziennej 
kary w jednym wymiarze co prawda 
co do zasady jest zgodna ze stosowa-

nymi w innych krajach, ale jej wyso-
kość 3000 PLN (bez względu na przy-
czynę) wydaje się całkowicie nie być 
adekwatna do rozmaitości powodów 
nie wniesienia prawidłowej opłaty 
e- myta i przede wszystkim do pozio-
mu  obu porównywanych gospodarek 
krajowych. Po drugie  jak już pisano 
wcześniej występuje zasadnicza róż-
nica pomiędzy brakiem viaBoxa a po-
wstałą chwilowo zaległością z powo-
du wyczerpania środków co powinno 
mieć kluczowe znaczenie dla wymiaru 
wysokości kary.

7. Wprowadzenia nowej jakości systemu 
kontroli państwowej wnoszonych kra-
jowych opłat drogowych ViaToll, wzo-
rem niemieckiego BAG czy austriac-
kiego ASFINAG. Pracownicy GITD 
– BEPO powinni mieć wgląd do histo-
rii dokonywanych wpłat przedsiębior-
cy, powinni dokonać analizy operacji 
księgowych pomiędzy przedsiębiorcą 
a ViaToll, w przypadku sygnalizowa-
nia braku wniesionej opłaty (jeszcze 
przed wszczęciem jakiegokolwiek po-
stępowania wyjaśniającego). Nie po-
winny występować sytuacje kolejnych 
wszczęć postępowań  administracyj-
nych, w przypadku gdy przedmioto-
we wpłaty były dokonane prawidłowo 
i już dawno zostały zaksięgowane. Nie 
powinno się generować zbędnych 
kosztów postępowania i naruszać 
imienia organu państwowego.

8. Wprowadzenia dodatkowo do katalo-
gu „kar” obligatoryjnego uregulowa-
nia stwierdzonych zaległości z tytułu 
wnoszenia należnych opłat e-myta, 
wzorem Niemiec (max. za 500 km) czy 
Słowacji (max. za 650 km).
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Enforcement system e-toll in selected countries of Europe

The article discusses how to enforce toll roads in selected European countries. Made a detailed comparison of ways of enforcing the e-toll 
in Germany, Austria, Slovakia and Poland. The article compares the systems of enforcement, inspection fees paid and the amount of penalties 
imposed on fees by a competent authority of each country.
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