OPOZORILA V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM OBRAZCA F24 VPLAČILA Z ID ELEMENTI
TA OBRAZEC SE UPORABLJA
ZA PLAČILO:
• DDV za namene registracije ali nadaljnjega prepisa motornih vozil, motornih koles in priklopnih vozil, tudi novih, za katere velja
plačilo ob pridobitvi blaga znotraj Skupnosti (9. odstavek 1. člena uredbe z zakonsko močjo št. 262 z dne 3. oktobra 2006, spremenjene v zakon št. 286 z dne 24. novembra 2006);
• Druge vrste plačil, za katere ni predvidena poravnava s pomočjo dobropisov, predvidena pa je navedba posebnih ID
elementov.
Način plačila
Dolgovane zneske je mogoče plačati ob vsakokratni zapadlosti tudi z več obrazci.
Za zavezance DDV mora biti plačilo izvedeno elektronsko, kot to predvideva 49. odstavek 37. člena uredbe z zakonsko močjo št. 223
z dne 04.07.2006, razen v predvidenih primerih oprostitve.
Tudi osebe, ki niso zavezanci za DDV, lahko uporabljajo storitve spletnega plačila.
Plačilo se lahko izvede tudi pri okencih katere koli agencije za pobiranje davkov ali pri pooblaščenih bankah in na poštah:
• v gotovini;
• bremenitev bančnega računa na banki oziroma na pošti;
• s karticami PagoBANCOMAT na okencih, ki imajo ustrezno opremo;
• s karticami POSTAMAT, POSTEPAY z bremenitvijo transakcijskega računa, odprtega pri poštni banki, v katerem koli poštnem uradu;
• z bančnimi ali poštnimi čeki, ki jih izpiše zavezanec v korist samega sebe, ali s čeki in poštnimi nakaznicami oziroma denarnimi
nakazili, izdanimi po naročilu zavezanca in unovčeni pri banki ali poštni banki. V vsakem primeru mora bit ina čeku oziroma nakaznici naveden znesek, ki je enak končnemu saldu iz obrazca za nakazilo. Če se poštni ček uporabi za plačilo preko poštne banke, je
potrebno to izvesti na poštnem uradu, pri katerem je bil odprt transakcijski račun pri poštni banki;
• s čeki in menicami pri agencijah za pobiranje davčnih plačil.
Opozorilo: v primeru, da ček nima kritja, tudi delnega, ali je kakor koli neunovčljiv, se šteje, da plačilo ni bilo opravljeno.
Način izpolnjevanja obrazca
Ta obrazec je na voljo na spletni strani www.agenziaentrate.gov.it.
Davčni zavezanec mora navesti davčno številko, osebne podatke in davčni domicil.
“Davčna številka so-zavezanca, dediča, starša, skrbnika ali stečajnega upravitelja” mora biti navedena skupaj z “identifikacijsko šifro”,
ki jo je moč najti v tabeli “identifikacijskih šifer”, objavljeni na internetni strani “www.agenziaentrate.gov.it” (npr. starš/skrbnik = 02;
stečajni upravitelj = 03; dedič = 07), skupaj z davčno številko:
– so-zavezanca;
– dediča, starša, skrbnika ali stečajnega upravitelja, ki izvede vplačilo v imenu zavezanca in ki mora podpisati obrazec;
POSEBNA NAVODILA ZA NEKATERE VRSTE PLAČIL
Davčni zavezanec mora navesti tudi naslednje podatke, če so za vrsto plačila zahtevani:
– v polje "šifra koda" šifro urada prejemnika plačila, oziroma urada, ki je izdal dokument;
– v polje "šifra dokumenta" šifro dokumenta, na katerega se plačilo nanaša.
Če zavezanec izvede plačilo v zvezi z več dokumenti, mora izpolniti toliko obrazcev, kolikor je dokumentov.
Poleg tega mora zavezanec tudi navesti:
– v polje "tip" vrsto oziroma tip plačila, za katerega je predvidena navedba posebnih ID elementov. Šifre za "tip" so na voljo v "tabeli
tipov oziroma vrst plačil z ID elementi", ki je objavljena na spletni strani www.agenziaentrate.gov.it.
V primeru plačila DDV za registracijo avtomobila v EU je potrebno v ustrezne stolpce navesti še posebej "tip" vozila (A = motorno vozilo, M = motorno kolo, R = priklopnik), številko šasije, šifro davka in leto, na katerega se plačilo nanaša, in sicer z navedbo štirih številk
(npr. 2009).
V primeru plačila drugih vrst, za katere ni mogoče uporabljati poravnave s pomočjo dobropisov, predvidena pa je navedba posebnih ID
elementov, je način izpolnjevanja obrazca opredeljen v Dokumentu o vzpostavljenih šifrah (Risoluzioni istitutive dei codici), ki je dosegljiv na spletni strani www.agenziaentrate.gov.it.
Morebitne napake pri izpolnjevanju lahko vodijo do zahtevkov za plačilo že plačanih zneskov.
Zneski morajo biti vedno navedeni s prvima dvema decimalkama, četudi sta ti dve enaki nič. V primeru večjega števila decimalk je
potrebno znesek zaokrožiti na dve decimalki po naslednjem postopku: če je tretja decimalka enaka ali višja od števila 5, se zaokroženje na stotine opravi s prištevanjem; če je tretja decimalka manjša od števila 5, se zaokroženje zneska opravi z odštevanjem (npr. znesek
52,752 EUR se zaokroži na 52,75 EUR; znesek 52,755 EUR se zaokroži na 52,76 EUR; znesek 52,758 EUR se zaokroži na 52,76
EUR). Znova opozarjamo, da je potrebno prvi dve decimalki vedno navesti, četudi sta enaki nič, kot velja za primer, ko je znesek
naveden v evrih (npr. znesek plačila v višini 52 evrov se navede v obliki 52,00).
Celoten seznam šifer davkov je na voljo pri agencijah za pobiranje davkov, pri bankah in na poštnih uradih, prav tako pa tudi na spletni strani www.agenziaentrate.gov.it.

