
Pomoc w wypełnianiu wniosku 

Dotyczy wniosku o wsteczny zwrot opłat za korzystanie z dróg federalnych na podstawie 2. Ustawy 

o EEMD (Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej) (Federalny Dziennik Ustaw BGBl. I 2021, strona 

1603) za okres od 28.10.2020 r. do 30.09.2021 r. 

 

Dla złożenia wniosku konieczne jest wypełnienie następujących formularzy: 

1. formularza wniosku (Antragsformular) 

2. formularza kontrolnego, obowiązkowo (Kontrollformular) 
 

Dopiero z podpisaniem formularza kontrolnego wniosek jest złożony w sposób prawnie wiążący. Jeżeli 

formularz z wnioskiem zostaną przekazane za pośrednictwem elektronicznego portalu do składania 

wniosków, opracowanie wniosku będzie przyspieszone. 

Oprócz wyżej wymienionych formularzy Federalnemu Urzędowi ds. Transportu Drogowego 

(Bundesamt für Güterverkehr) należy przesłać odpowiednie zestawienia opłat drogowych/ rozliczenia 

firmy Toll Collect GmbH lub innych podmiotów oferujących Europejską Usługę Opłaty Elektronicznej. 

3. Załącznik nr 1 
Zestawienia opłat drogowych (Mautaufstellungen) 

4. Załącznik nr 2 
Pozostała dokumentacja 

Wskazówki 
W celu złożenia wniosku i przesłania formularza kontrolnego, załączników i zaświadczeń w formie 

elektronicznej można skorzystać z portalu do składania wniosków Federalnego Urzędu ds. Transportu 

Drogowego (BAG) na stronie: 

 

https://antrag-gbbmvi.bund.de/web/eservice-bag-mauterstattung 

 

Dalsze informacje i wskazówki znajdą Państwo w Internecie na stronie Federalnego Urzędu ds. 
Transportu Drogowego www.bag.bund.de . 
 
Przykład 
Na poniższym przykładzie pokazujemy, jak wypełniać formularze. Niniejsze wskazówki pomogą 

Państwu w prawidłowym wypełnieniu formularza wniosku. 

 

Prosze pamiętać, że można używać tylko następujących liter i znaków: a-z, A-Z, ä, Ä, ö, Ö, ü, Ü, ß and 

0-9 as / ? : ( ) . , ' + - &  

https://antrag-gbbmvi.bund.de/web/eservice-bag-mauterstattung


Krok 1 
 

 

 

 

 

    

 

 

Krok 2 
 

 

 

 

 

 

Prosimy niezwłoczne informować nas o wszelkich zmianach dotyczących danych 

przedsiębiorstwa/ podmiotu gospodarczego. 

 

 

 

 

Koniecznie podać swój numer klienta firmy 

Toll Collect GmbH lub usługi EETS (Europejska 

Usługa Opłaty Elektronicznej). Numer klienta 

znajdą Państwo na 

zestawieniach/rozliczeniach opłat drogowych 

(Mautaufstellung). 

Jeżeli firma jest zarejestrowana w Rejestrze 

Gospodarki Narodowej/ rejestrze handlowym, 

proszę podać pełną nazwę firmy lub 

przedsiębiorstwa wraz z formą prawną 

zgodnie z wpisem do rejestru. Ponadto należy 

podać właściwy sąd prowadzący rejestr i 

numer REGON 

Jeżeli przedsiębiorstwo/ podmiot 
gospodarczy nie jest zarejestrowane/y w 
REGON, prosimy o podanie imienia i 
nazwiska (oraz jeżeli jest podana, także 
dziedzinę działalności). 

Siedzibę firmy/podmiotu gospodarczego 

podać wpisując adres, kod pocztowy, 

miejscowość i państwo. 



 

Krok 3 
 

 

 

 

 

 

Prosimy niezwłocznie informować nas o zmianie osoby kontaktowej lub drogi 

kontaktu. 

 

 

 

 

 

Prosimy o wybranie opcji, kto składa wniosek 

w portalu do składania wniosków eService-

Portal: 1. opcja: samo przedsiębiorstwo 

składające wniosek czy 2. opcja: 

upoważniona/ osoba/podmiot trzeci (niem. 

bevollmächtigte Person). 

Jeżeli wniosek składa pełnomocnik, proszę 

podać nazwę firmy (o ile istnieje), imię i 

nazwisko oraz adres i dane kontaktowe 

pełnomocnika. Należy przedłożyć 

pełnomocnictwo w formie pisemnej i przesłać 

na serwer portalu jako załącznik (hochladen). 

W tym celu należy zeskanować podpisane 

pełnomocnictwo do pliku/formatu PDF i 

przesłać na serwer portalu wraz z dalszymi 

załącznikami. 

Jeżeli mają Państwo sygnaturę/znak sprawy 

do tego procesu, proszę podać ją/go tutaj. 



 

Krok 4 
 

 

 

 

 

 

  

Tutaj należy podać prawidłowy i pełny numer 

konta przedsiębiorstwa/ podmiotu 

gospodarczego składającego wniosek. IBAN i 

BIC należy podać bez przerw między 

cyframi/literami. Niezwłoczne informowanie o 

zmianie konta jest w Państwa interesie. 

Proszę wybrać: Czy właściciel konta jest inny 

niż osoba uprawniona (=osoba, dla której 

jest prowadzony rachunek). Pierwsza opcja 

(ja): dwie różne osoby, druga opcja (nein): to 

ta sama osoba. 

Jeżeli zwrot opłat ma być przelany na konto 

w państwie, które nie należy do Jednolitego 

Obszaru Płatności SEPA oraz/lub Państwa 

bank realizuje płatności za pośrednictwem 

banku korespondencyjnego, prosimy podać 

tutaj kody SWIFT/BIC banku 

korespondencyjnego oraz ewent. 

odpowiedni numer konta. 



Krok 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prosimy wpisać okres, za który wnioskuje się 
zwrot opłat (maksymalnie od 28.10.2020 do 
30.09.2021 r.). 

Tutaj podać kod państwa z tablicy 

rejestracyjnej pojazdu, który wykonywał 

jazdy, za które wnioskuje się o zwrot opłat. 

Prosimy o podanie wszystkich numerów 

rejestracyjnych pojazdów, za które opłaty 

mają być zwrócone. Maksymalnie można 

podać 20 numerów rejestracyjnych. Jeżeli 

chce się wnioskować o zwrot opłat dla 

więcej niż 20 numerów rejestracyjnym, 

można złożyć dalszy wniosek. 

OPCJONALNIE: Podać liczbę kilometrów, 
które dany pojazd przejechał w 
poszczególnych klasach masy pojazdu. W 
każdej linijce można wypełnić maksymalnie 3 
kolumny. Odcinki/ kilometry przejechane 
przez dany pojazd w klasie masy pojazdu 
znajdują się w szczegółowych wykazach jazd. 
Zestawienia opłat drogowych nie zawierają 
takich danych. Szczegółowych wykazów jazd 
nie trzeba załączać do wniosku. 

 



Krok 6 
 

 

 

 

  

Drugie pytanie dotyczy tutaj faktu, czy 

pobrano od Państwa dodatkowe opłaty za 

okres od 28.10.2020 do 30.09.2021 r. 

Sygnaturę/znak sprawy znajdą Państwo w 

rubryce „dotyczy”/ „Betreff” decyzji o 

dodatkowym/ późniejszym pobraniu opłat 

(niem. Nacherhebungsbescheid) lub w polu 

adresu na decyzji na górze z prawej strony. 

Proszę wpisać tutaj sygnaturę sprawy. 



Krok 7 
 

 

 

 

 

  

Obligatoryjnie (Pflichtanlage) należy przesłać 

formularz kontrolny (Kontrollformular) i 

zestawienia opłat drogowych 

(Mautaufstellungen). Jeżeli wniosek składa 

pełnomocnik, konieczne jest dołączenie 

pełnomocnictwa. 

Prosimy o nadanie nazwy zaświadczeniom, 

które chcą Państwo załączyć do wniosku. 

W tym miejscu można wpisać dalsze 

informacje lub inne wskazówki dotyczące 

wniosku. 



Krok 8 
 

 

  

 

Za zamierzone podanie nieprawidłowych danych można zostać pociągniętym do odpowiedzialności 
karnej. Dlatego prosimy o uważne przeczytanie wszelkich objaśnień, do których należy się 

stosować. 
 
 
 
 

Podpis. Podpisany i ewentualnie 
postemplowany przez firmę formularz 
kontrolny należy przesłać nam w miarę 
możliwości razem z wnioskiem. Wtedy 
wniosek będzie opracowany szybciej. 
Najpóźniej w ciągu dwóch tygodni po 
przesłaniu wniosku należy przesłać formularz 
kontrolny. 



Krok 9 
 
 

Jeżeli przedsiębiorstwo/ podmiot 
gospodarczy sam/o podpisuje formularz 
kontrolny, należy podać tutaj dane 
dotyczące przedsiębiorstwa/ podmiotu 
gospodarczego składającego wniosek. Jeżeli 
formularz kontrolny jest podpisywany przez 
pełnomocnika, należy podać tutaj dane 
dotyczące pełnomocnika. 

Formularz kontrolny musi zawierać 
miejscowość, datę, podpis oraz pieczątkę 
firmy. Dopiero z podpisaniem formularza 
kontrolnego wniosek jest złożony w sposób 
prawnie wiążący. Podpisany formularz 
kontrolny należy wraz z wnioskiem 
załadować na serwer portalu Online-Portal i 
przekazać Federalnemu Urzędowi ds. 
Transportu Drogowego BAG. 


