
System viaTOLL 
działa tylko do 30 września!

Przejdź do e-TOLL już dziś

Awaria urządzenia? Jedziesz bez zatrzymywania!
Już wkrótce użytkownicy będą mogli opłacić przejazd bez przekazywania 
danych geolokalizacyjnych do systemu i kontynuować go bez działającego 
urządzenia GPS po zadeklarowaniu dalszej trasy przejazdu, jeśli urządzenie 
GPS ulegnie awarii. W wyjątkowych sytuacjach, np. gdy pojazd uczestniczy 
w akcji ratowniczej, jest używany do przewozów żywych zwierząt, mleka, 
lekarstw, towarów niebezpiecznych, betonu, odpadów komunalnych 
oraz w przypadku autobusów przewożących pasażerów zadeklarowanie 
przejazdu będzie mogło nastąpić do 3 dni po jego zakończeniu.

Co musisz zrobić do 30 września?
Ze względu na zmianę struktury danych oraz zmiany w systemie – migracja 
danych z viaTOLL do e-TOLL nie jest możliwa. Dlatego zarejestruj się 
w e-TOLL i wyrejestruj z viaTOLL:

• zwróć urządzenie pokładowe viaBOX w Miejscach Obsługi Klienta 
(MOK) systemu viaTOLL lub wyślij na adres: Skrytka pocztowa 528, 
Poznań 9, 60-967 Poznań, aby uzyskać zwrot kaucji za urządzenie;

• odzyskaj wszystkie środki pozostające na twoim koncie (zwrot salda, 
kaucji za viaBOX i zabezpieczenia pieniężnego).

Niższe opłaty z e-TOLL
Z e-TOLL do 30 września 2021 r. zapłacisz o 25% mniej za przejazd 
po drogach płatnych objętych opłatą elektroniczną. Obniżka dotyczy 
też opłaty za przejazd autostradą samochodów osobowych na odcinku 
Konin–Stryków (A2) i Wrocław–Sośnica (A4), których kierowcy będą uiszczać 
opłatę w systemie e-TOLL. Przeczytaj więcej na etoll.gov.pl.

Pamiętaj, że możesz również skorzystać z ulgi podatkowej na dostosowanie 
swoich pojazdów do e-TOLL.

Uproszczona rejestracja w IKK
Od 3 września szybsza ścieżka rejestracji w systemie e-TOLL. Uproszczona 
rejestracja dostępna jest dla osób fizycznych oraz osób prowadzących 
jednoosobową działalność gospodarczą, które logują się do systemu 
profilem zaufanym z wykorzystaniem e-PUAP, aplikacji mObywatel 
lub bankowości elektronicznej. Najważniejsze korzyści to: 

% mniej danych – wystarczy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu, 
numer urządzenia pokładowego oraz e-mail – wszystko na jednym 
ekranie;

% automatycznie powiązanie wprowadzonych danych i aktywowanie 
urządzenia pokładowego w pojeździe;

% pełny dostęp do wszystkich funkcjonalności IKK (Internetowego 
Konta Klienta systemu e-TOLL).

Lista dopuszczonych dostawców OBU i ZSL coraz dłuższa
Masz do wyboru ponad 250 typów urządzeń o różnych funkcjonalnościach 
oferowanych przez dopuszczonych dostawców OBU/ZSL. Do Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej cały czas zgłaszają się kolejni operatorzy, którzy 
chcą jak najszybciej przetestować i wprowadzić do obrotu rynkowego swoje 
urządzenia.

Aktualne listy dostawców:

• Urządzenia typu OBU

• Urządzenia typu ZSL

Pamiętaj, że przed rozpoczęciem przejazdu każde urządzenie musisz 
przypisać do pojazdu podczas rejestracji w IKK (Internetowym Koncie 
Klienta).

Nie zarejestrowałeś się jeszcze w e-TOLL?
Wypełnij formularz wypowiedzenia umowy dostępny na stronie viatoll.pl 
i wybierz jedną z możliwości:

• złóż go w MOK viaTOLL
• wyślij go mailowo na adres info@viatoll.pl
• wyślij go przesyłką tradycyjną na adres: Skrytka pocztowa 528, 

Poznań 9, 60-967 Poznań

Zarejestrowałeś się w e-TOLL?
• złóż dyspozycję w IKK
• wypełnij formularz dostępny na stronie etoll.gov.pl i wybierz jedną 

z możliwości:
– złóż go w MOK viaTOLL
– złóż go w MOK e-TOLL
– wyślij go mailowo na adres info@viatoll.pl lub kontakt@etoll.gov.pl 
– wyślij go przesyłką tradycyjną na adres: Skrytka pocztowa 528, 

Poznań 9, 60-967 Poznań

Aby uniknąć podwójnego naliczania opłat, korzystaj z urządzenia 
tylko w jednym systemie. Nie korzystaj jednocześnie z urządzeń viaBOX 
oraz urządzeń kompatybilnych z e-TOLL. 

Dowiedz się więcej jak wyrejestrować się z viaTOLL na etoll.gov.pl

etoll.gov.pl

Do końca września 

z e-TOLL zapłacisz 

o 25% mniej

https://etoll.gov.pl/ciezarowe/aktualnosci/z-e-toll-za-przejazd-po-drogach-platnych-zaplacisz-o-25-mniej/
https://etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/ulga-podatkowa/
https://etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/urządzenia/obu/
https://etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/urządzenia/zsl/
https://www.viatoll.pl/pl/pojazdy-ciezarowe/obsluga-klienta/dokumenty/dokumenty-do-pobrania
https://etoll.gov.pl/ciezarowe/rejestracja-w-e-toll/jak-wyrejestrowac-sie-z-viatoll/
mailto:info%40viatoll.pl?subject=
mailto:kontakt%40etoll.gov.pl?subject=
https://etoll.gov.pl/ciezarowe/rejestracja-w-e-toll/jak-wyrejestrowac-sie-z-viatoll/
https://etoll.gov.pl/

