2015. gada 15. novembrī Krievijā tika ieviesta federālo koplietošanas autoceļu lietošanas
maksas iekasēšanas sistēma ”Platon” transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir
lielāka par 12 tonnām.
Sistēmas “Platon” darbība attieksies uz federālās nozīmes koplietošanas autoceļiem Krievijas
teritorijā, kuru kopējais garums ir 50,774 kilometru (izņemot federālos maksas autoceļus).
(Autoceļu saraksts: http://platon.ru/ru/about/service_centre/).
Darbību uzsāka sistēmas “Platon” mājas lapa, kuras adrese ir www.platon.ru, savukārt
reģistrācija sistēmā ir pieejama jau no 5. oktobra. Neskaidrību gadījumā jebkurā diennakts
laikā ir iespēja zvanīt uz sistēmas atbalsta centru pa tālruni +7-495-540-02-02.
2015. gada 15. oktobrī tika atklāti 103 klientu apkalpošanas centri, kurus var apskatīt kartē,
kas atrodama sistēmas mājaslapā.

Lietotāja reģistrācijas sistēmā
Transportlīdzekļa īpašnieks var izveidot savu lietotāja kontu un reģistrēt transportlīdzekli:




klientu apkalpošanas centros;
sistēmas “Platon” mājas lapā;
pašapkalpošanās terminālos.

Reģistrācija klientu apkalpošanas centros
Klientu apkalpošanas centra darbinieki palīdzēs aizpildīt transportlīdzekļa un tā īpašnieka
reģistrācijas veidlapas.
Gadījumā, ja transportlīdzekļa īpašnieks ir fiziska persona, kas reģistrēta ārpus Krievijas
Federācijas, ir jāuzrāda:



personas apliecinošs dokuments;
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība.

Gadījumā, ja transportlīdzekļa īpašnieks ir juridiska persona, kas reģistrēta ārpus Krievijas
Federācijas, ir jāuzrāda:






izraksta kopija par uzņēmumu no Uzņēmumu reģistra reģistriem vai cits
juridiska spēka ziņā līdzvērtīgs dokuments ar notariāli apstiprinātu tulkojumu krievu
valodā;
uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija ar notariāli apstiprinātu tulkojumu krievu
valodā;
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija ar notariāli apstiprinātu tulkojumu
krievu valodā;
personas apliecinošs dokuments.

SVARĪGI. Dokumentu kopijām jābūt notariāli apliecinātām.

Gadījumā, ja pēc reģistrācijas vēršas transportlīdzekļa īpašnieka pilnvarots pārstāvis, tad
papildus jāuzrāda:



transportlīdzekļa īpašnieka pilnvarotā pārstāvja personas apliecinošs dokuments;
dokuments, kas ir spēkā un apliecina pilnvarotā pārstāvja pilnvaras.

Reģistrācija sistēmas “Platon” mājas lapā vai pašapkalpošanās
terminālos
Par transportlīdzekli tiek pieprasīta sekojoša informācija:








transportlīdzekļa reģistrācijas valsts;
transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;
transportlīdzekļa marka;
transportlīdzekļa modelis;
transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN);
pilna masa saskaņā ar transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības datiem;
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numurs.

Par transportlīdzekļa īpašnieku pieprasīta sekojoša informācija:
Gadījumā, ja transportlīdzekļa īpašnieks ir fiziska persona, kas reģistrēta ārpus Krievijas
Federācijas, ir jāievada:




uzvārds, vārds;
transportlīdzekļa īpašnieka tālruņa numurs;
transportlīdzekļa īpašnieka e-pasta adrese;

Gadījumā, ja transportlīdzekļa īpašnieks ir juridiska persona, kas reģistrēta ārpus Krievijas
Federācijas, ir jāievada:





uzņēmuma vadītāja vai pārstāvja ieņemamais amats, uzvārds, vārds;
uzņēmuma juridiskā adrese transportlīdzekļa īpašnieka reģistrācijas valstī;
transportlīdzekļa īpašnieka tālruņa numurs;
transportlīdzekļa īpašnieka e-pasta adrese.

Papildus dokumenti, kas tiks pieprasīti pievienot (augšupielādēt skenētā veidā):





izraksta kopija par uzņēmumu no Uzņēmumu reģistra reģistriem vai cits
juridiska spēka ziņā līdzvērtīgs dokuments ar notariāli apstiprinātu tulkojumu krievu
valodā;
uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija ar notariāli apstiprinātu tulkojumu krievu
valodā;
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija ar notariāli apstiprinātu tulkojumu
krievu valodā;

Ja reģistrāciju veic transportlīdzekļa īpašnieka pilnvarota persona, tad papildus aizpilda
laukus, kas satur datus par pārstāvi:





uzvārds, vārds;
transportlīdzekļa īpašnieka tālruņa numurs;
transportlīdzekļa īpašnieka e-pasta adrese;

Pēc veiksmīgas reģistrācijas sistēmā transportlīdzekļa īpašniekam tiek izveidots lietotāja
konts. Reģistrēta lietotāja konta pārvaldīšanas instrukcija ir pieejama sistēmas “Platon”
mājas lapā: http://platon.ru/LK_platon.pdf
SVARĪGI. Reģistrējoties “Platon” mājas lapā vai pašapkalpošanas terminālos, sistēmas
operators veic datu pārbaudi, kas var aizņemt līdz 10 darba dienām. Savukārt reģistrējoties
klientu apkalpošanas centros, salīdzināšana ar dokumentu oriģināliem notiek uz vietas.

Maksājumu veikšanas kārtība
Sistēmā ir piedāvāti divi federālās nozīmes autoceļu lietošanas apmaksas veidi:



izmantojot maršruta karti;
izmantojot borta ierīci.

Apmaksas veids izmantojot maršruta karti
Maršruta karte – dokuments, kurš tiek noformēts saskaņā ar plānoto maršrutu, kuru iesniedz
transportlīdzekļa īpašnieks un ir pamats federālās nozīmes autoceļu lietošanas apmaksas
aprēķinam. Noformēt maršruta karti ir iespējams klientu apkalpošanas centros, sistēmas
“Platon” mājas lapā un pašapkalpošanās terminālos. Noformētai maršruta kartei nav obligāti
jābūt transportlīdzeklī.
Nepieciešamā informācija, kas jānorāda formējot maršruta karti:





maršruta sākums un galapunkts, nepieciešamības gadījumā ir iespēja atzīmēt no
viena līdz trim starpposma punktiem;
plānotais maršruta sākuma datums un laiks;
transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numurs.

SVARĪGI. Ievadot maršruta sākumu un galapunktu, sistēma pati izveidos maršrutu ar vienu
vai diviem alternatīviem variantiem. Ja maršruts sevī iekļaus maksas ceļa posmus, tad tie
netiks ņemti vērā, jo tos vajadzēs apmaksāt atsevišķi (kā tas ir bijis līdz šim). Maršruta kartes
derīguma termiņš ir viens mēnesis. Maršruta karti var anulēt/atcelt līdz ievadītajam laikam
un datumam, kas tika norādīts formējot to. Ja ir nepieciešams koriģēt maršrutu, tad ir
iespējams iegādāties papildus ceļa posmus.

Apmaksas veids izmantojot borta ierīci

Borta ierīce - tehniska ierīce, kas ļauj, izmantojot satelītu navigācijas tehnoloģiju GLONASS /
GPS noteikt transportlīdzekļa kustības maršrutu uz federālas nozīmes ceļiem. Lai saņemtu
borta ierīci, transportlīdzekļa īpašniekam ir jāreģistrējas sistēmā un jānoslēdz līgums ar
sistēmas operatoru. Līguma noslēgšana un borta ierīces saņemšana ir iespējama tikai klientu
apkalpošanas centros.
Katra borta ierīce tiek piesaistīta vienam konkrētam transportlīdzeklim (transportlīdzekļa
valsts reģistrācijas numuram) un nevar tikt izmantota uz kāda cita transportlīdzekļa.
Informācija par borta ierīci un uzstādīšanas instrukcija krievu valodā ir pieejama operatora
mājas lapā http://platon.ru/wp-content/uploads/2015/07/Рук_пол_платон1.pdf.
Papildināt lietotāja kontu šobrīd var izmantojot bankas karti vai ar pārskaitījumu uz
operatora bankas kontu (skaidrā naudā apmaksa nav iespējama). Apmaksa par federālās
nozīmes ceļiem jāveic pirms maršruta uzsākšanas. Transportlīdzekļa vadītāja pienākums ir
sekot borta ierīces darbībai un ierīces nefunkcionēšanas gadījumos sazināties ar operatoru
pa telefona numuriem, kas norādīti www.platon.ru mājas lapā. Operatoram ir iespēja
attālināti noteikt un novērst borta ierīces darbības traucējumus.

Tarifi un sodi
2015. gada 3. novembrī Krievijas Federācijas premjerministrs Dmitrijs Medvedevs ir
pieņēmis lēmumu, kas maina tarifus attiecībā uz federālās nozīmes autoceļu lietošanas
maksu:




no 2015. gada 15. novembra līdz 2016. gada 29. februārim maksa par nobrauktu
kilometru būs 1,53 RUB (0.02 EUR, pēc valūtas kursa uz 19.11.2015);
no 2016. gada 1. marta līdz 2018. gada 31. decembrim maksa par nobrauktu
kilometru būs 3,06 RUB (0.04 EUR, pēc valūtas kursa uz 19.11.2015);
no 2019. gada 1. janvāra maksa par nobrauktu kilometru būs 3,73 RUB (0.05 EUR,
pēc valūtas kursa uz 19.11.2015).

Krievijas Federācijas likumdošanas neievērošana paredz lielus sodus par federālo autoceļu
lietošanu bez iepriekšējas apmaksas:





transportlīdzekļa vadītājam – 5000 RUB (72.08 EUR, pēc valūtas kursa uz
19.11.2015);
amatpersonai, kas atbildīga par konkrēta transportlīdzekļa kustību – 40000 RUB
(576.62 EUR, pēc valūtas kursa uz 19.11.2015);
individuāliem komersantiem – 40000 RUB (576.62 EUR, pēc valūtas kursa uz
19.11.2015);
juridiskai personai – 450000 RUB (6486.99 EUR, pēc valūtas kursa uz 19.11.2015).

