VLOGA VINJETE (obrazec 3B)
VLOGA ZA POVRAČILO VREDNOSTI NAKUPA NADOMESTNE (letne/polletne) VINJETE

Poslati na naslov: DARS d.d., DarsGo servis, Grič 54, 1000 Ljubljana
Podatki o cestninskem zavezancu:
(* Obvezno izpolnite polje)

*Naziv podjetja / ime in priimek uporabnika:
*Naslov:
*Poštna številka in pošta:
Zavezanec za DDV:

Država:
- DA

- NE

Kontaktna oseba:

*Davčna številka podjetja:
Elektronski naslov:

*Telefonska številka:

Podatki o vozilu cestninskega zavezanca:
*Znamka in model vozila:
*Registrska številka vozila:

Podatki za nakazilo:
*Naziv banke:
*Številka transakcijskega računa / IBAN:
*SWIFT (BIC) koda banke:
Na podlagi 38.člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št.24/2015 in 41/2017) uveljavljam možnost povračila vrednosti letne vinjete oziroma povračila
sorazmernega deleža vrednosti polletne vinjete (za motorno kolo) zaradi naslednjega vzroka:






zamenjave vetrobranskega stekla,
zamenjave dela motornega kolesa, na katerem je bila nameščena vinjeta,
zamenjave v garancijskem roku (vetrobranskega stekla, del motornega kolesa ali vozila na katerem je bila
nameščena vinjeta),
oddaje vozila v razgradnjo.

Na vozilu je bila nameščena vinjeta:

 polletna vinjeta (enosledno vozilo) z letnico __ __ __ __ in označenim datumom ___ ___
 letna vinjeta za leto __ __ __ __
 serijska številka __ __ __ __ __ __ __ __
ki je bila nadomeščena z novo (kupljena istovrstna nadomestna vinjeta):

 serijska številka __ __ __ __ __ __ __ __
Obvezne priloge:








odstranjena vinjeta ali del stekla z vinjeto (v kolikor na odstranjeni vinjeti ni razvidna cela serijska številka, je potrebno
priložiti tudi pripadajoči kupon), pri odstranjeni polletni vinjeti mora biti razviden rok njene veljavnosti, v nasprotnem
primeru je treba priložiti tudi račun o njenem nakupu;
original kupon in original račun o nakupu nove/nadomestne (istovrstne) vinjete (po vpogledu vrnemo vložniku);
kopija računa za zamenjavo vetrobranskega stekla ali kopijo računa za zamenjavo dela motornega kolesa ali
dokument ali kopijo dokumenta o garancijski zamenjavi vetrobranskega stekla, dela motornega kolesa ali vozila ki ga
je izdala delavnica, v kateri je bila zamenjava opravljena;
kopija prometnega dovoljenja za vozila, ki niso registrirana v Republiki Sloveniji;
podatek o odjavi vozila iz evidence registriranih zaradi razgradnje v Sloveniji pridobi DARS po uradni dolžnosti.
OBRNI

Opomba: V primeru odjave vozila iz evidence registriranih vozil zaradi razgradnje se nadomestno vinjeto cestninskemu zavezancu
izda šele po pridobitvi podatka iz evidence registriranih vozil.

Pri letni vinjeti se povrne vrednost celotne vinjete.
Do vračila vrednosti letne vinjete je uporabnik upravičen le v primeru nakupa nadomestne vinjete pred začetkom
veljavnosti letne vinjete za naslednje koledarsko leto.
Vlogo za povračilo vrednosti nakupa nadomestne letne vinjete oziroma polletne vinjete mora cestninski zavezanec vložiti
najkasneje v 30 dneh od izpolnitve pogojev za uveljavljanje upravičenj.
Seznanjen (-a) sem, da je neupravičena pridobitev vrednosti (sorazmernega dela) nadomestne vinjete zaradi napačnih
podatkov kazniva.

Datum: ______________________

Podpis vložnika: _____________________________

Osebne podatke uporabnika v tej vlogi bo DARS d.d. varoval skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo). DARS d.d. se zavezuje, da osebnih
podatkov ne bo uporabljal v nasprotju z določili tega zakona in zgolj za namen, za katerega so bili pridobljeni.

Izpolni DarsGo servis
Na podlagi podpisane vloge in prejetih obveznih prilog se uporabniku na račun, naveden na prvi strani, lahko povrne
vrednost (sorazmerni del pri polletni) nadomeščene vinjete.

Datum prejema vloge: ______________________

Referent: _________________________________

INFOtel 080 15 03 ali +386 (1) 51 88 350

