
 

 

 
 
 

Reduceri importante la plata taxei de drum din Croatia, utilizați cardul Smart 
Diesel DKV. 
 
Taxa de drum este calculată în funcție de kilometrii parcurși, este obligatorie pe aproape 
toate autostrăzile și se achită de toate categoriile de vehicule.  
 
Pentru a plăti taxa de drum/autostradă din Croația există două modalități:  
 

1. Aparat de taxare automat- ENC OBU (cu card Smart Diesel DKV) 

2. Tichet tranzit (doar cash sau card bancar) 

 

 
 

1. Aparat electronic de plată -ENC OBU 

 
Cu acest aparat se achită taxele de drum din Croația pentru rețelele de taxare ale 
operatorilor autostrăzilor HAC și ARZ, care reprezintă aproximativ 89% din totalul de 
autostrăzi croate.  
 

Harta retelei de autostrazi o regasiti AICI. 
 

✓ Costul de achiziție al aparatului este de 15 euro și poate fi plătit doar cash sau 

card bancar.  

✓ Pentru achiziționarea aparatului șoferul trebuie să dețină un set de documente (vezi 

mai jos Necesar pentru achiziția aparatelor) 

✓ Aparatele se ridică fizic de la unul din punctele de AICI 

✓ După achiziționarea aparatului, acesta se conectează la cardul Smart Diesel DKV 

(regim post-pay), tot la punctul de ridicare aparat. 

✓ Odată trecut la post-pay și conectat la card Smart Diesel DKV, beneficiați de reduceri 

✓ Reducerile aplicate sunt de până la 42.43% dacă la achizitie depuneți și formularul 

prin care declarați clasa de emisie (valoare de bază 30.43% + 12% discount 

suplimentare E6). 

✓ Pe factură veți plăti direct valoarea redusă, conform clasei de emisie 

✓ Aparatul este emis pe număr de mașină și specificațiile mașinii (norma poluare). 

https://www.dkv-mobility.com/assets/documents/maut/streckenkarte_maut_kroatien_en.pdf
https://www.hac.hr/en/toll/points-of-sale?points=1


 

 

 
 

Dacă alegeți să încărcați aparatul (în regim pre-pay), atenție la următoarele detalii: 

 
✓ Suma minimă pentru încărcare este 20 Euro și se poate face doar cu cash sau 

card bancar. 

✓ Discountul de care benefiează utilizatorul este de 21,74% 

✓ Aparatul nu este personalizat pe număr de mașină 

✓ Valoarea discountului se aplică în funcție de tipul abonamentului ales: clasic sau 

sezonier.  

✓ În cazul în care creditul este insuficient, nu este permis accesul pe autostradă, 

alternativa fiind tichetul de tranzit care va fi predat/achitat la ieșire. 

 
 

2. Tichet de tranzit (doar cash sau card bancar) 

- În acest caz șoferul trebuie să oprească la intrarea pe autostradă, indiferent de tipul 

ei, și să ia un tichet.  

- Plata se face fie la intrarea pe autostrăzile deschise, fie la ieșirea de pe autostradă, 

în funcție de câți kilometri s-au parcurs. Această modalitate se aplică pentru toate 

autostrăzile închise 

- Recomandare referitoare la TVA: odată cu efectuarea plătii și obtinerea bonului fiscal 

șoferul să solicitate și factura fiscală. 

 

TVA-ul pentru taxele de drum din Croația reprezintă 25% din valoare si este recuperabil. 

 
 

Necesar pentru achizitia aparatelor : 

 

➢ Formular –click AICI  

➢ Model formular completat pentru varianta plata post-pay DKV- click AICI 

➢ Formular emisii vehicule tonaj mare- click AICI 

➢ Actele masinii (CIV, CEMT, talon). 

 
 
 
Echipa de specialiști Smart Diesel part of DKV Mobiliy, cu o experiență de peste 16 
ani în ceea ce privește taxele de drum, este aici să te ajute atât cu documentele necesare 
dar și cu restul informațiilor de care ai nevoie. 
 
Tu te concentrezi pe transport, noi facem restul. 
 

 
 

 

https://www.smartdiesel.ro/wp-content/uploads/2023/01/Form_-Croatia.pdf
https://www.smartdiesel.ro/wp-content/uploads/2023/01/Form_-Croatia_Model-Completare-1.pdf
https://www.smartdiesel.ro/wp-content/uploads/2023/01/Form-class-III-IV-Euro-emission.pdf

