NAVODILA ZA IZPOLNITEV MODELA F23
Slede@i obrazec uporabljamo za pla@ilo taks, davkov, denarnih kazni in zneskov, ki smo jih dol¡ni zaradi glob, zapisnikov o prekrœkih, itd.; morebitne
obresti priœtejemo taksi oz. davku, na katerega se nanaœajo in navedemo skupno vsoto. Pla@ilo lahko opravimo pri kateremkoli pooblaœ@enemu
uradu za izterjevanje (koncesionar), banki ali poœtnem uradu, ne glede na dav@ni naslov polagatelja ali sede¡ urada oziroma ustanove, ki je zahtevala
pla@ilo. Obrazec mora izpolniti polagatelj samo v primeru “samoizpla@ila” ali spontanega pla@ila; v tem primeru ni potrebno izpolniti zatemnjenih
polj. V vseh drugih primerih izpolni obrazec urad ali ustanova, ki zahteva pla@ilo in ga poœlje dav@nemu zavezancu skupaj z aktom, na katerega se
pla@ilo nanaœa; morebitne manjkajo@e podatke navede polagatelj na osnovi informacij, ki jih vsebuje akt. #e je izpolnjeni obrazec pokvarjen ali ni
berljiv, se na novem obrazcu izpolni in doda tudi podatke na zatemljenih poljih. Morebitne napake pri prepisovanju onemogo@ajo uradu ali ustanovi
registracijo pla@ila zadevnih pristojbin in lahko zato zahtevajo ponovno pla@ilo ¡e vpla@anih zneskov.
Polje 1: navedite pokrajino, v kateri se nahaja pooblaœ@enec, pri katerem opravite pla@ilo;
Polje 2: navedite banko ali poœto in njuno agencijo ali urad, kateremu poverite nalogo, naj opravi pla@ilo;
Polje 3: polje izpolni urad, ki zahteva pla@ilo;
Polje 4 in Polje 5: navedite anagrafske podatke po navodilih spodnje razpredelnice; polje 4 je obvezno izpolniti; vpla@nik mora obvezno podpisati
obrazec.
TIP AKTA ALI PLA#ILA

POLJE 4 (ANAGRAFSKI PODATKI)

Javne akt ali overovljeni zasebni akt
Hipotekarne formalnosti

Urad, ki je izdal akt (notar, ipd.)
Poverjeni uradnik ali oblast, ki so izdali akt

Najemninske pogodbe
Druge zasebni akti (razen najemninske pogodbe)
Sodni akti
Izjave o dedovanju
Pla@ila, ki jih izvede porok
Drugi primeri

Lastnik
Prosilec
To¡nik
Dedi@, ki izvede pla@ilo
Glavni dol¡nik
Oseba zadol¡ena za polog

POLJE 5 (ANAGRAFSKI PODATKI)

Prosilec (@e je razli@en od tistega,
ki je naveden v Polju 4)
Najemnik
Druga stranka
To¡enec (@e je znan)
Pokojnik
Porok
Morebitni pravni zastopnik ali pravni
posrednik

(*) V primeru pologa za registracijo ve@ pogodb, ki so naslovljene na istega lastnika, ne izpolnete Polja œt. 5.

Polje 6: prostor “koda” morate obvezno izpolniti s kodo urada ali ustanove, na katero je polog naslovljen. (npr. koda krajevne izpostave Agencije
za prihodke, oziroma v primeru, da ta ni bila œe ustanovljena, koda Registrskega urada za najemninske pogodbe, sodne akte, izjave o dedovanju
in takse za vpis v poklicne sezname; koda teritorialnega urada za hipotekarne formalnosti in dr¡avne koncesije; koda pristojnega urada za ugotovitev
prekrœka). Popoln seznam vseh kod je na razpolago pri pooblaœ@enih uradih za izterjevanje (koncesionarjih), na bankah in poœtnih uradih. Prostor
“pod-koda” izpolni urad ali ustanova, katerim je pla@ilo namenjeno (sodni uradi, ASL, INPS, INAIL).
Polje 7: v primeru, da je polog namenjen sodnim uradom, silam javne varnosti, mestni redarji, morajo ti subljekti vnesti v polje kodo ob@ine, v kateri
se nahajajo. Npr. mestni redarji (koda 9A0) morajo navesti kodo ob@ine, kateri pripadajo (npr. mestni redarji iz Rima morajo navesti kodo H501).
Polje 8: to polje morate izpolniti v primeru pla@ila aktov, ki @akajo na sodno obravnavo. Pri tem je treba upoœtevati œifre, ki so navedene v razpredelnici A.
Polje 9: navedite kodo samo za pla@ila opisana v razpredelnici B: polje se ne izpolni v primeru, da se polog nanaœa na pla@ilo letnih obrokov
najemninskih pogodb za letna pla@ila po prvem letu.
Polje 10: polagatelj mora izpolniti to polje v slede@ih primerih:
• Javni akti in overovljeni zasebni akti: vpiœite leto sklenitve in prvo od registrskih œtevilk, ki so navedene na seznamu aktov, ki se ga predlo¡i
pristojnemu uradu skupno s potrdilom o pla@ilu;
• Hipotekarne formalnosti: vpiœite leto sklenitve in registrsko œtevilko prve opombe napisane na seznamu formalnosti, ki se predlo¡i pristojnemu
uradu za njihovo izvedbo;
• Najemninske pogodbe z izjemo prvega letnega obroka, odstopi, razveze in odlogi pogodbe: vpiœite leto registracije in podatke o aktu (zaporedno
vrsto in registrsko œtevilko lo@eno s poœevno @rto);
• Uporaba dr¡avnih dobrin: v prostoru “leto” vpiœite leto, na katero se pla@ilo nanaœa, v prostoru “œtevilka” navedite za@etni in kon@ni datum veljavnosti
pla@ila v obliki DDMMLLL/DDMMLLL - dan mesec leto / dan mesec leto (npr. za obdobje od 1. decembra 1999 do 31. januarja 2000 je potrebno
napisati 0112999/3101000);
• Dolo@itev olajœav v primeru sankcij: navedite podatke vro@enega akta ali ukrepa;
• Spontano priznanje prekrœka: navedite leto, na katero se prekrœek nanaœa.
Polje 11: glavne kode davkov so navedene v razpredelnici C: iste kode ne ponavljamo, zato se zadevne vsote seœtejejo. Popoln seznam kod je
na razpolago pri pooblaœ@enih uradih za izterjevanje (koncesionarjih), na bankah in poœtnih uradih.
Polje 12: Prostor izpolni urada ali ustanova, ki zahteva pla@ilo, z navedbo kode davka.
Polje 13: Znesek morate vedno napisati z navedbo prvih dveh decimalk, zaokro¡enih na najbli¡jo stotinko navzgor ali navzdol. V primeru, da je
tretja œtevilka enaka ali ve@ja od 5, se zaokro¡i na stotinko navzgor; v primeru, da je tretja œtevilka ni¡ja od 5, se zaokro¡i na stotinko navzdol (npr.
52,752 evrov, zaokro¡ite na 52,75; 52,755 evrov zaokro¡ite na 52,76 evrov; 52,758 evrov zaokro¡ite na 52,76 evrov). Prvi dve decimalki morate
napisati tudi v primeru, da je znesek v enotah evrov (@e se npr. polo¡i 52 evrov, je potrebno napisati 52,00).
Opozarjamo, da drugi in tretji odstavek @l. 51 pov. zak. odloka œt. 213/98 dolo@ata glede pretvorbe denarnih in upravnih sankcij slede@e:
“2. Od 1. januarja 2002 dalje so vse kazenske in upravne sankcije, izra¡ene v lirah na osnovi veljavnih zakonskih dolo@il, pretvorjene v evre na
osnovi te@aja, nepreklicno dolo@enega v Sporazumu.
3. V primeru, da bi na osnovi menjave v smislu prejœnjega odstavka rezultat imel tudi decimalke, se le-ta zaokro¡i z odstranitvijo decimalk”.
Polje 14: polagatelj mora izpolniti to polje samo v slede@ih primerih: za davek na zavarovanje za civilno odgovornost pri vo¡nji motornih vozil, z
izjemo mopedov, navedite avtomobilsko œifro pokrajine, v kateri ima sede¡ avtomobilski register P.R.A., v katerega je vozilo vpisano. V primeru
kmetijskih strojev navedite œifro pokrajine, kjer ima stalno bivaliœ@e imetnik prometnega dovoljenja; za denarne sankcije CSSN napiœite œifre navedene
v razpredelnici D. V primeru, da koda davka ne omogo@a ugotovitve ustanove, kateri je polog namenjen (ASL, INPS, INAIL, sodni uradi, ob@inske
ustanove), mora urad ali ustanova, ki zahteva pla@ilo, izpolniti tudi to polje z navedbo svoje prepoznavne kode.
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Razpredelnica A - Sodni spor
Opis

Koda

Opis

Koda

Opis

Koda

Pokrajinska dav@na komisija

1

Osrednja dav@na komisija

3

Kasacijsko sodiœ@e

5

De¡elna dav@na komisija

2

Prizivno sodiœ@e

4

Sodna sprava

6

Razpredelnica B - Nameni pla@ila
Urad

Opis pla@ila

Koda

Urad

prihodki

DDV za nabave v dr¡avah Evropske unije (@l. 49 zak. œt. 513/92)

IN

teritorij

Hipotekarna potrdila

CR

prihodki

DDV za nabave novih prevoznih sredstev v dr¡avah
Evropske unije (@l. 38 zakona œt. 513/92)

VT

teritorij
teritorij

Pologi za izdajo potrdil
Hipotekarna iœpekcija

DR
IR

prihodki

Registracija sodnih aktov

RG

teritorij

Dohodki dr¡avne posesti

ED

prihodki

Registracija javnih aktov in overovljenih zasebnih aktov

RP

teritorij

Premo¡enjski dohodki

EP

prihodki

Denarne kazni v zvezi z neposrednimi in

SZ

teritorij

Hipotekarne formalnosti

TR

teritorij

Ugotovljene konservatorske vsote

MR

posrednimi davki
prihodki

Samoizpla@ani davki vezani na dedovanje

SA

Opis pla@ila

Koda

druge ustanove postopki / pla@ilne zahteve, ki jih izdajo druge ustanove

PA

Razpredelnica C - Kode davka
DAVKI IN TAKSE

SANKCIJE

Opis pla@il
Katastrski davek
Pla@ilo koleka - takse na borzne pogodbe
Pla@ilo koleka na knjige in registre - Pril. A, I. del @l. 16 OPR œt. 642/72
Hipotekarni davek
Registrski davek za najem kmetijskih zemljiœ@
Registrski davek za akte, pogodbe in prijave
Registrski davek za odstop (najemninske pogodbe)
Registerski davek za najemninske pogodbe stavb - prvo leto
Registerski davek za najemninske pogodbe stavb naslednja leta
Registerski davek za najemninske pogodbe stavb - celotno obdobje
Registerski davek za podaljœanja (najemninskih pogodb)
Registerski davek za preklice (najemninskih pogodb)
Registerski davek za prenos stavb in zadevne predhodne pogodbe
Registerski davek za prenos zemljiœ@ in zadevne predhodne pogodbe
Nadomestni davek registrskih davkov
Nadomestni davek INVIM zakon œt. 140/97 - Dedovanja
Davek na dodatno vrednost IVA - notranje izmenjave
Davek na zavarovalnine - poviœek kvote za dr¡avo
Davek na zavarovalnine - kvota za dr¡avo
Davek na zavarovalnine za civilno odgovornost pri avtomobilih - kvota za pokrajine
Davek na donacije
Hipotekarna taksa
Taksa za viœjo œolsko izobrazbo (univerzitetna diploma in poklicna usposobitev)
RAZLI#NE KODE
Opis pla@il
Koncesija dr¡avnih javnih zgodovinsko - umetniœkih dobrin
Koncesija jezerskih pla¡
Prihodki od morske dr¡avne javne posesti
Poenoteni prispevek za vpis v seznam pri sodnih
postopkih

Koda
737T
456T
458T
649T
108T
109T
110T
115T

Opis pla@il
Denarna kazen - radijsko naro@nino
Denarna kazen - davek za kolek
Denarna kazen - davek na register
Denarna kazen - davek na predstave
Denarna kazen - davek INVIM
Denarna kazen - davek na zasebne zavarovalnine
in pogodbe za ¡ivljenske rente
Denarna kazen - hipotekarni in katastrski davki in takse
Denarna kazen - davki na dedovanja in donacije
Denarna kazen - televizijska naro@nina
Denarna kazen - takse na posest vozil
Denarna kazen - taksa na vladne koncesije
Upravne sankcije - globe, ki jih dodelijo sodne in upravne oblasti
Denarne kazni vezane na druge posredne davke
Denarne kazni vezane na televizijsko naro@nino

Koda
680T
675T
671T
677T
673T

Koda

Opis pla@il

Koda

834T
832T
842T
941T

Prihodki od vojaœke dr¡avne javne posesti
Prihodki od uporabe javnih voda
Prihodki od nepremi@ninskega premo¡enja

840T
825T
811T

112T
107T
114T
113T
104T
105T
460T
722T
100T
528T
527T
529T
005T
778T
729T

676T
674T
672T
681T
679T
678T
741T
682T
681T

Razpredelnica D - De¡ele / Avtonomne pokrajine
De¡./Pokr.

Koda

Abrucij
Bazilikata
Bocen
Kalabrija
Kampanija

01
02
03
04
05

De¡./Pokr.
Emilija Rom.
Furlanija - JK
Lacij
Ligurija

Koda

De¡./Pokr.

Koda

06
07
08
09

Lombardija
Marke
Molise
Piemont

10
11
12
13

2

De¡./Pokr.
Pulja
Sardinija
Sicilija
Toskana

Koda
14
15
16
17

De¡./Pokr.
Trident
Umbrija
Dolina Aoste
Bene@ija

Koda
18
19
20
21

