CERERE PENTRU CLASA DE EMISII POLUANTE EURO (Formularul 1C)
CERERE DE ŞTERGERE A UNUI SUPORT ELECTRONIC* DIN LISTA DE PLĂŢI ALE TAXELOR CU PRIVIRE LA CLASELE DE EMISII EURO**

Date cu privire la persoana obligată la plata taxei:
(Se vor completa toate câmpurile.)

Denumirea companiei / prenumele şi numele utilizatorului:
Adresa:
Cod poştal şi adresa poştală:
Obligaţie privind plata TVA:

Ţara:
- DA

- NU

Cod fiscal:

Persoana de contact:

E-mail:

Număr de telefon

Fax:

Solicităm ştergerea tuturor datelor cu privire la clasa de emisii (se va bifa corespunzător):
de pe toate suporturile aferente companiei noastre.
doar de pe suportul electronic prevăzut mai jos (se vor introduce datele cu privire la un suport electronic individual în tabelul de mai jos):
Nr.

Număr de înregistrare al
vehiculului

Numărul certificatului
de înregistrare

Categoria de
taxă a
vehiculului
(R3 sau R4)

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

Seria suportului
el.

Număr de identificare al
codului ABC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Declarăm că toate datele din cerere sunt exacte și că am luat cunoștință de Documentul general privind taxarea rutieră, precum și de instrucțiunile de
utilizare a dispozitivelor electronice ale DARS d.d.
DARS d.d. se obligă să şteargă datele din sistemul electronic de colectare a taxei în termen de 30 de zile de la primirea cererii complete cu privire la suportul electronic care face
obiectul acestei cereri. După primirea notificării electronice, datele referitoare la un vehicul din sistemul electronic de colectare a taxei care au fost modificate pe un anumit suport
vor fi înregistrate automat după prima trecere a unui vehicul pe aşa-numită bandă combinată printr-o staţie de taxare marcată cu
.

La ______________________data____________

____________________________________
Ştampila şi semnătura solicitantului:

* Codul electronic ABC (ABC) şi Cardul DARS/Cardul Transportatorului 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 oricăror întrebări sau clarificări suplimentare cu privire plata taxei pe drumurile cu taxă ale operatorului, vă rugăm să contactaţi Road Toll User
Centre (CUC) (Centrul pentru Utilizatorii Drumurilor cu Taxă) la 080 15 03 sau +386 (01) 518 8 350, e-mail: cuc@dars.si , www.dars.si

