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VRAČILO DOVOLILNIC 
 
 

Podjetje:  
Naslov:  
Matična št. podjetja:  
Telefon:  
E-naslov:  

 
Dovolilnice, ki jih vračam so za leto ………………………. 
Pridobitev dovolilnic za naslednje delilno obdobje je odvisna od tega, kako natančno je izpolnjen obrazec. 
 

 
Zap. 
št. 

Država Država ID / 
Dovolilnica 

ID 

Številka 
dovolilnice  

Datum opravljene 
vožnje z 

dovolilnico 

Številka tovornega 
lista (CMR) - 

izstopni 

Številka tovornega 
lista (CMR) - 

vstopni 

Št. računa Registrska oznaka 
vozila 

1.          
2.          
3.          
4          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          

 
Kraj in datum:                                                                             Ime in priimek, podpis in žig 
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