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TYSK VÄGSKATT
Alla lastbilar över 12 ton skall fr.o.m. 31
augusti 2003 betala kilometeravgift vid

körning på de tyska motorvägarna, oavsett om bilen är tom eller lastad.

DEBITERINGSFORMER
Det finns två debiteringsformer:
1. Ett elektroniskt system för transportörer som ofta kör i Tyskland
En On-Board-Unit (OBU) monteras i lastbilen. Monteringen görs på en auktoriserad verkstad och tar högst fyra timmar.
OBU:n är ansluten till en vägskattcentral
via satellit. Vid körningens start knappar
chauffören in antalet axlar på fordonet.

2. Ett manuellt system för
transportörer som sällan
kör i Tyskland
På bl.a. tankstationer, vid gränsövergångar och på tullkontor kan man för
transporten i fråga köpa ett elektroniskt
"klippkort", som placeras på fordonets
instrumentbräda.

VAD KOSTAR VÄGSKATTEN?
Vägskatten beräknas utifrån fordonets
miljöklassning (Euronorm) och antalet
axlar. Vägskatten, med reservation för
eventuellt kommande ändringar, per km
är:
Antal axlar
3 eller färre
axlar

4 eller fler
axlar

EURO 0-I

€ 0,13
(c:a kr. 1,20)

€ 0,14
(c:a kr. 1,29)

Euro II-III

€ 0,11
(c:a kr. 1,01)

€ 0,12
(c:a kr. 1,11)

Euro IV-V*

€ 0,09
(c:a kr. 0,83)

€ 0,10
(c:a kr. 0,92)

Omräkningen till svenska kronor är baserad
på en växelkurs om EURO 1 = SEK 9,21
* Euro IV och V väntas införas 2005
respektive 2008.

1. Kilometeravgift
För ett typiskt svenskt fordon i internationell trafik utgör själva vägskatten
€ 0,12/km, vilket motsvarar c:a 1,11
kr/km.
Förutom själva vägskatten medför
införandet av denna flera tilläggskostnader för transportören:
2. Tomkörning
Avgiften debiteras för all körning på de
tyska motorvägarna - även tomkörning
eller delvis tomkörning. Även om alla
transportörer strävar efter att optimera
sin körning, kan tomkörning inte undgås
helt och hållet.
3. Administrationskostnader
Vägskatten medför administrationskostnader i samband med betalning, debitering och kontroll; bl.a. för införande av
ADB-programvara, procedurer, blanketter, fakturering m.m.

4. Likviditetskostnader
Man får också räkna med kostnader för
vägskatten i förskott i form av utställande av garanti eller förskottsbetalning.
Därtill kommer likviditetskostnader i
samband med utställande av säkerhet
för en On-Board-Unit. Denna säkerhet
utgör € 300 per fordon (c:a 2.760 kr avräknas sedan mot kilometeravgiften).
5. Monteringskostnader
- On-Board-Unit (OBU):
Det blir kostnader för montering av en
On-Board Unit samt kostnader för tidsåtgången vid monteringen och efterföljande reparation och kontroll.

Här betalas inte vägskatt
• Det allmänna huvudlandsvägsnätet
("Bundesstrassen") omfattas tills vidare inte av vägskatten. Detta vägnät
lär dock sällan vara ett realistiskt alternativ, främst på grund av längre
transporttid och högre kilometertal/
bränsleförbrukning samt med tanke på
trafiksäkerheten och miljöbelastningen.
• Ingen vägskatt debiteras för körning
med bilar under 12 ton tillåten totalvikt.

Totalkostnaderna för den tyska vägskatten
kilometeravgift (1,11 kr/km för ett typiskt fordon)
+ Täckning av tomkörning
+ Administrationskostnader
+ Likviditetskostnader
+ Kostnader för OBU-montering

Det förutsätts att ingen kompensation
utgår från vare sig svenska eller tyska
myndigheter. En möjlig omläggning av
transporten till järnvägs- eller vattenvägstransport kan bidra till att minska
verkningarna av den tyska vägskatten.
Transportören bistår gärna med rådgivning beträffande möjlig användning av
alternativa transportsystem.

Kontakta gärna transportören om du har
frågor om den tyska vägskatten.
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Med förhoppningar om fortsatt gott
samarbete

Ytterligare information
om tysk vägskatt
finns på dessa webbplatser:
www.toll-collect.de
www.bmvwe.de

För närmare information
om den tyska vägskatten kontakta
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