CERERE PENTRU CLASA DE EMISII POLUANTE EURO (Formularul 1A)
CERERE DE ADAPTARE LA şi/sau EMITERE A SUPORTURILOR ELECTRONICE DARS d.d.* PENTRU PLATA TAXEI REFERITOARE LA CLASELE DE
EMISII EURO** pentru autovehicule a căror greutate maximă admisă depăşeşte 3,5 t

Informaţii despre persoana responsabilă pentru taxă:
(Toate câmpurile trebuie completate)

Denumirea societăţii/prenumele şi numele utilizatorului:
Adresa:
Codul şi oficiul poştal:
Plătitor TVA:

- DA

Ţara:
- NU

Cod fiscal:

Persoană de contact:

Adresă de e-mail:

Număr de telefon:

Fax:

DORIM SĂ NE ADAPTĂM SUPORTURILE ELECTRONICE
Suntem în posesia suporturilor electronice DARS d.d. pentru plata fără numerar a taxei în Republica Slovenia, care sunt enumerate în anexa P-1 după tipul de
suport, seriile (pentru ABC şi DC) şi numerele de identificare (pentru ABC). Pentru fiecare vehicul pentru care se va plăti o taxă cu referire la clasa de emisii
EURO, au fost specificate numărul de înmatriculare şi clasa de emisii EURO.

DORIM SĂ COMANDĂM SUPORTURI ELECTRONICE NOI
Conform specificaţiilor din anexa P-1, dorim să comandăm suporturi electronice noi (ABC şi/sau DC) pentru vehiculele noastre enumerate în anexă, inclusiv
numerele de înmatriculare şi clasele de emisii EURO.
Condițiile de intrare in posesia cardului DARS sau a autocolantului ABC (folosite) sunt stabilite în Lista de tarife valabilă pentru utilizarea drumurilor cu taxă.
Marcaţi mijlocul electronic post-plată în coloana a cincea a anexei P-1 prin adăugarea literei P la denumirea modalităţii electronice (ABC-P, DC-P). Cardurile
DC utilizate ca un mijloc de post-plată, pentru care trebuie anterior să fie încheiat un Contract de Plată Ulterioară cu DARS d.d. sau care va fi conectat cu un
card de plată valabilă în momentul colectării, se distribuie gratuit şi fără a fi necesar un credit preîncărcat.

PUNCTUL DE LIVRARE
Vom colecta suporturile electronice comandate din anexa P-1:
( - bifaţi după caz)

în persoană la DARS d.d., Centrul pentru utilizatorii taxei de drum, Ljubljana, Grič 54 (CUC, sediul de întreţinere a autostrăzii din Ljubljana, ieşirea Lj-Brdo)
prin poştă rapidă ____________________ (introduceţi numele companiei care asigură serviciul de poştă rapidă; costurile vor fi plătite de către destinatar)
la staţia de taxare _____________________ în direcţia ______________________.
(menţionaţi la care staţie de taxare în ce direcţie doriţi să ridicaţi suporturile)

Vom plăti preţul de achiziţionare şi creditul preplătit pentru suporturile electronice din anexa P-1:
( - bifaţi după caz)

cu factură pro forma
plata în numerar sau cu cardul (doar la ridicarea personală în CUC)
printr-un contract special de plată a taxelor; contract nr.____________________

ANEXE OBLIGATORII LA PREZENTA CERERE
( - bifaţi anexele la prezenta cerere)

Lista vehiculelor şi a suporturilor electronice (anexa P-1)
Fotocopia certificatelor de înmatriculare (pentru vehiculele înmatriculate în străinătate)
Fotocopia certificatului de conformitate (a producţiei) sau autorizaţia CEMT sau
Fotocopia certificatului de conformitate (a producţiei) sau a certificatului de inspecţie tehnică a vehiculului, în conformitate cu decizia CEMT
Declarăm că toate datele din cerere și din anexe sunt exacte și că am luat cunoștință de Documentul general privind taxarea rutieră, precum și de
instrucțiunile de utilizare a dispozitivurilor electronice ale DARS d.d. În cazul apariției unor date greșite privind modificarea sau emiterea dispozitivurilor
electronice pentru plata taxei de drum în funcție de norma de poluare EURO sau în cazul utilizării acestor dispozitive în contradicție cu documentul
general, ne angajăm, pe baza facturii emise de DARS d.d., la plata taxelor rutiere neachitate în totalitate pentru toate deplasările efectuate pe drumurile
cu taxă din Republica Slovenia.
DARS d.d. se obligă să permită plata taxelor cu suporturile electronice pentru vehiculele care fac obiectul prezentei cereri, în termen de 30 de zile de la primirea unei cereri
completate cu anexe. Utilizarea suportului electronice pentru plata taxei referitoare la clasele de emisii EURO va fi activată la primirea confirmării electronice de primire de către
DARS d.d., în care se confirmă că informaţiile despre vehicul au fost introduse în sistemul electronic de colectare a taxelor. Informaţiile vor fi înregistrate automat pe suportul
electronic, la prima trecere a vehiculului prin aşa-numita bandă combinată a staţiei de taxare, marcată prin
.
Datele cu caracter personal sunt protejate în conformitate cu prevederile legislaţiei care reglementează protejarea datelor cu caracter personal.

În______________________la data____________

*
**

___________________________________
Ştampila şi semnătura solicitantului:

Autocolantul electronic ABC (ABC) şi cardul DARS/cardul de transportator DARS (DC)
Clase de emisii: E4 include vehiculele din clasa de emisii EURO IV; E5 include vehiculele din clasa de emisii EURO V; E6 include vehiculele din clasa de emisii EURO EEV şi EURO
VI.

În cazul în care aveţi întrebări sau nelămuriri privind plata taxelor pe drumurile taxabile ale operatorului, contactaţi Centrul pentru utilizatorii taxei de
drum (CUC) la telefon: +386 (01) 518 8 350, sau prin e-mail: cuc@dars.si , www.dars.si

P-1: anexă la cererea de ajustare şi/sau emitere a suporturilor electronice DARS d.d.
Lista vehiculelor cu greutate maximă admisă mai mare de 3,5 t, pentru care dorim să plătim taxa referitoare la clasa de emisii EURO
Completaţi cu suporturile pe care le aveţi deja
(1)

(2)

(3)

(4)***

(5)*

(6)

(7)

(8)**

Numărul de
înmatriculare al
vehiculului

Numărul certificatului
de înmatriculare

Categoria de taxe a
vehiculului
(R3 sau R4)

Clasa de emisie EURO
(EURO IV, EURO V, EURO
EEV, EURO VI)

Tipul de suport pentru
vehicul
(ABC şi/sau DC)

Seria suportului electronic

Numărul de identificare
al autocolantului ABC

Dorim să plătim cu credit
(în euro)

(5)* Specificaţi ce suport electronic (autocolant electronic ABC şi/sau DC) doriţi să utilizaţi sau să primiţi pentru plata taxei referitoare la clasa de emisii EURO, pentru un anumit vehicul. Unul sau două suporturi de tipuri diferite (un autocolant ABC şi/sau un card
DC) pot fi conectate la un vehicul. Specificaţi suporturile electronice de postplată în a cincea coloană din anexa P-1, adăugând litera P la denumirea suportului electronic (ABC-P, DC-P).
(8)** Specificaţi dacă doriţi să primiţi suportul prin credit preplătit, care urmează să fie achitat cu factură proformă; suma de credit pentru autocolantele ABC este nelimitată.
(4)*** Specificaţi clasa exactă de emisie EURO din care face parte vehiculul dvs.

Exemple de tabel completat:
Un suport per vehicul (ABC sau DC)
KP 00-XYZ

P-1234567

R4
sau

E5
E5

ABC
DC

S/N 9612-296536
CC-12345

00123546
/

400 euro
400 euro

R4
R4

E5
E5

ABC
DC

lăsaţi necompletat
CC-12345

lăsaţi necompletat
/

400 euro
50 euro

Ambele suporturi per vehicul (ABC/un suport nou comandat/ şi DC)
KP 00-XYZ
KP 00-XYZ

P-1234567
P-1234567

Pentru combinaţiile de vehicule la care vehiculul cu tracţiune, cu sau fără remorcă, trece de la R3 la R4 şi invers, este recomandat ca, pe lângă un autocolant electronic ABC pentru categoria de taxe în care se desfăşoară majoritatea deplasărilor, să fie emis un card
DC pentru altă categorie de taxe decât cea înregistrată pe autocolantul electronic ABC.
KP 00-XYZ

P-1234567

R4
R3

E5
E5

ABC
DC

S/N 9612-296536
lăsaţi necompletat

00123546
/

400 euro
100 euro

