ZAHTJEV ZA VINJETU (obrazac 3F)
ZAHTJEV za povrat vrijednosti (razmjerni dio) godišnje/polugodišnje vinjete u slučaju dostavljanja otpadnog vozila na uništenje

Poslati na adresu: DARS d.d., DarsGo servis, Grič 54, 1000 Ljubljana
Podaci o obvezniku plaćanja cestarine
(* Obvezno popunite polje)

*Naziv poduzeća / ime i prezime korisnika:
*Adresa:
*Poštanski broj i mjesto:
Obveznik PDV-a:

Država:
- DA

- NE

Kontaktna osoba:

*Porezni broj poduzeća:
Elektronička adresa:

*Telefonski broj:

Podaci o vozilu obveznika plaćanja cestarine:
*Marka i model vozila:
*Registarska oznaka vozila:

Podaci za uplatu:
*Naziv banke:
*Broj bankovnog računa / IBAN:
*SWIFT (BIC) kod banke:

Na temelju članka 38. Zakona o naplati cestarine („Uradni list RS“, br. 24/2015 i 41/2017.) ostvarujem mogućnost za
povrat razmjernog djela do isteka valjanosti godišnje/polugodišnje vinjete zbog dostavljanja otpadnog vozila na
uništenje na temelju propisane potvrde o uništenju.
Na vozilu je bila zalijepljena vinjeta:

 polugodišnja vinjeta (vozilo s jednim tragom) s godinom __ __ __ __ i označenim datumom ___ ___
 godišnja vinjeta za godinu __ __ __ __


serijski broj __ __ __ __ __ __ __ __

za koju ostvarujem mogućnost za povrat razmjernog dijela do isteka valjanosti,



vozilo je odjavljeno i predano na obrađivanje dana __ __ __ __ __ __ __ __

Obvezni prilozi:



uklonjena vinjeta ili dio stakla s vinjetom (ako na vinjeti nije vidljiv serijski broj u cijelosti, potrebno je priložiti i
pripadajući kupon), u suprotnom, potrebno je priložiti i račun za kupnju vinjete;
Podatak o odjavi vozila iz evidencije registriranih vozila zbog uništenja u Sloveniji po službenoj dužnosti prikuplja
DARS.

Napomena: U slučaju odjave vozila iz evidencije registriranih vozila zbog uništenja, povrat će se obvezniku ostvariti tek nakon
dobivanja podatka iz evidencije registriranih vozila (vrijedi za vozila registrirana u Republici Sloveniji).
Za vozila koja su registrirana, odnosno odjavljena u inozemstvu, obveznik treba priložiti presliku dokumenta o predaji vozila u
postrojenje za zbrinjavanje otpadnih vozila te presliku dokumenta tijela koji dokazuje odjavu vozila. Dokumenti moraju biti
prevedeni na slovenski jezik od sudskog tumača.

Zahtjev za povrat ostatka vrijednosti do isteka valjanosti godišnje (polugodišnje) vinjete za tekuću kalendarsku godinu
obveznik za plaćanje cestarine treba podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od ispunjenja uvjeta za ostvarivanje prava.
OKRENI
NI

Upoznat (-a) sam s odredbom kako se neopravdano stjecanje vrijednosti razmjernog djela do isteka valjanosti vinjete
kažnjava zbog navođenja krivih podataka.

Datum: ______________________

Potpis podnositelja zahtjeva: _____________________________

Osobne podatke korisnika u ovom zahtjevu DARS d.d. će čuvati sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Uradni list RS“, br. 94/07 – službeni pročišćeni tekst). DARS d.d. se obvezuje da
neće koristiti osobne podatke u suprotnosti s odredbama ovog zakona te da će ih koristiti isključivo za svrhe za koje su prikupljeni.

Popunjava DarsGo servis
Na temelju potpisanog zahtjeva i zaprimljenih obveznih priloga korisniku se na račun, naveden na prvoj stranici, može
povratiti razmjerni dio vrijednosti vinjete do isteka valjanosti.

Datum primitka zahtjeva: ______________________

Referent: _____________________________

INFO tel.: 080 15 03 ili +386 (1) 51 88 350

