genzia

ntrate

Agencija za
Prihodke

ČEMU JE
NAMENJENA

NADOMESTNA PRIJAVA V ZVEZI Z RTV NAROČNINO
ZA ZASEBNO RABO
NAVODILA

Obrazec morajo uporabiti izključno zavezanci, ki imajo sklenjeno pogodbo za oskrbo z
električno energijo v gospodinjstvu, ki lahko po izbiri vložijo enega od naslednjih dokumentov:
•nadomestno izjavo, da nihče od članov družine, vpisane v register prebivalstva, v nobenem
od bivališč, za katera ima prijavitelj sklenjeno pogodbo za oskrbo z energijo, nima v lasti televizijskega sprejemnika (preglednica A);
•nadomestno izjavo, da nihče od članov družine, vpisane v register prebivalstva, v nobenem
od bivališč, za katera ima prijavitelj sklenjeno pogodbo za oskrbo z električno energijo, nima
v lasti dodatnega televizijskega sprejemnika poleg tistega, za katerega se je ukinila RTV
naročnina zaradi zapečatenja sprejemnika (preglednica A);
•nadomestno izjavo, da se RTV naročnina ne sme obračunati pri nobeni od pogodb za oskrbo
z elektriko, sklenjenih na ime prijavitelja, saj je naročnina povezana s pogodbo o oskrbi z elektriko, sklenjeno v imenu drugega družinskega člana iste družine (preglednica B);
•nadomestno izjavo o prenehanju pogojev za predhodno vloženo nadomestno izjavo (preglednica A). Ta izjava se mora predložiti pravočasno, če prenehajo pogoji za predhodno vloženo
nadomestno izjavo, kot na primer, če se je kasneje kupil televizijski sprejemnik.

Zgoraj navedene nadomestne izjave lahko vloži tudi dedič v zvezi s pogodbami o oskrbi z elektriko, sklenjenimi v imenu pokojnika.
Nadomestna izjava o neposedovanju televizijskega sprejemnika (preglednica A) je po izrecnih
zakonskih določilih veljavna eno leto.
V nadaljevanju so navedena pojasnila v obvestilu z dne 20. Aprila 2016, s katerimi Ministrstvo
za gospodarski razvoj natančneje opredeljuje televizijski sprejemnik.
Televizijski sprejemnik je naprava, primerna za sprejem, dekodiranje in prikaz zemeljskega ali
satelitskega digitalnega signala, in sicer neposredno (ker ima vgrajene vse potrebne tehnične
sestavne dele) ali preko zunanjega sprejemnika ali dekoderja.
Sprejemnik (tuner) je notranja ali zunanja naprava, ki lahko deluje v frekvenčnih pasovih, namenjenih televizijskim storitvam, po vsaj enem od standardov, predvidenih v italijanskem sistemu za sprejem televizijskega signala.
Med televizijske sprejemnike torej ne spadajo računalniki, pametni telefoni, tablice in vse druge
radijske naprave, če v njih ni vgrajen sprejemnik za sprejem zemeljskega ali satelitskega digitalnega signala.
Upoštevajte, da so oproščeni plačila RTV naročnine imetniki radijskih aparatov, če so slednji
nameščeni izrecno v zasebnih stanovanjskih enotah (točka 14, 24. člena, zakona št.
449/1997).

Ne pozabite, da pomeni družina, vpisana v register prebivalstva, skupek oseb, med seboj povezanih z zakonsko zvezo, sorodstvom, pripadnostjo, posvojitvijo, skrbništvom ali čustvenimi
vezmi, ki živijo skupaj in imajo stalno bivališče v isti občini (4. člen O.P.R. št. 223/1989).

OPOZORILO: Opozarjamo, da bo v skladu s 75. in 76. členom O.P.R. št. 445 iz leta 2000 vsak,
ki poda lažne prijave, izdela lažne dokumente ali le-te uporabi, kaznovan po kazenskem zakoniku in posebnih zakonih na tem področju, in bo izgubil vse morebitno dodeljene privilegije.

SPLOŠNI PODATKI Podatki prijavitelja
V tem razdelku se vpišejo osebni podatki (priimek, ime, datum in kraj rojstva ter davčna številka) prijavitelja, ki podpiše nadomestno izjavo.

Izjava dediča
Če nadomestno izjavo vloži dedič, mora v temu namenjenem razdelku navesti osebne podatke
in davčno številko pokojnika.
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Obveza za elektronsko pošiljanje
Ta razdelek izpolnite in podpišete samo, če nadomestno izjavo pošlje pooblaščeni posrednik,
ki vpiše svojo davčno številko in datum (dan, mesec in leto) sprejema zaveze za predložitev
izjave.

Izpolnjene preglednice
Odvisno od preglednice, ki se je izpolnila, označite pripadajoče okence.

PREGLEDNICA A
Nadomestna
prijava
o neposedovanju
PREGLEDNICA B

Podpis
Prijavitelj navede datum in se podpiše.

Preglednica A se izpolni v primeru neposedovanja televizijskega sprejemnika.
Konkretno se lahko prijavi:
• da v nobenem od bivališč, za katera ima prijavitelj sklenjeno pogodbo o oskrbi z električno
energijo, nihče od družinskih članov iste družine nima v lasti televizijskega sprejemnika, ali
• da v nobenem od bivališč, za katera ima prijavitelj sklenjeno pogodbo o oskrbi z električno energijo, nihče od družinskih članov iste družine nima drugih televizijskih sprejemnikov poleg tistega,
za katerega se je vložila prijava o ukinitvi RTV naročnine zaradi zapečatenja.
Preglednica B se izpolni v potrdilo, da se RTV naročnina za zasebno rabo ne sme obračunati

Nadomestna izjava o ob- pri nobeni od pogodb za oskrbo z elektriko, sklenjenih na ime prijavitelja, saj je
stoju drugega odjemnega naročnina povezana s pogodbo o oskrbi z elektriko, sklenjeno v imenu drugega družinskega
mesta za oskrbo z
člana iste družine. Velja v primeru dveh oseb, ki sta del iste registrirane družine, ki pa imata skelektrično energijo, na katerem se obračuna RTV lenjeni dve ločeni pogodbi o oskrbi s električno energijo.
Dedič lahko izpolni ta razdelek v potrdilo, da je naročnina vezana na odjemno mesto oskrbe z
naročnina

PREGLEDNICA C
Prijava spremembe
pogojev

KDAJ
SE VLOŽI

električno energijo na njegovo ime ali na ime druge osebe, četudi sklenitelj pogodbe za oskrbo
z električno energijo ni družinski član iste registrirane družine pokojnika. Velja v primeru
sobivajočih družinskih članov pokojnika in dediča, ki ni sobivajoč in ima sklenjeno drugo pogodbo o oskrbi z električno energijo za zasebno rabo, na katero je vezana RTV naročnina. V tem
razdelku se torej navede davčna številka naslovnika pogodbe o oskrbi z električno energijo, na
katero je vezana RTV naročnina.
V polju "datum začetka" je potrebno navesti datum, od katerega dalje veljajo navedene predpostavke, na primer datum, od katerega je v veljavi pripadnost isti registrirani družini naslovnika
pogodbe o oskrbi, kot izhaja iz datuma, prijavljenega v zadevni občinski matični urad. V primeru, da prijavo poda kateri od dedičev, se mora v polje "datum začetka" navesti datum smrti
pokojnika. "Datum začetka" ne sme biti kasnejši od datuma predložitve predhodne nadomestne
izjave.
Če je bil navedeni pogoj v veljavi pred 1. januarjem v letu predložitve nadomestne izjave, se
lahko v polju "datum začetka" v skladu z dogovorom kot datum navede 1. januar leta, v katerem
je bila predložena nadomestna izjava.

Preglednica C se izpolni v primeru obvestila o spremembi pogojev, navedenih v eni od prejšnjih
nadomestnih izjav (na primer, če je prišlo do nakupa televizijskega sprejemnika po
predložitvi izjave o neposedovanju, je potrebno sporočiti spremembo pogojev
iz prejšnje prijave).
V tem primeru se mora v ustreznem polju navesti datum predložitve predhodne
nadomestne izjave.
PREGLEDNICA A

Nadomestne izjave za leto 2016
V letu 2016, ko se prvič uporablja plačilo RTV naročnine na položnici za elektriko, se mora izjava o neposedovanju poslati po pošti do 30. aprila 2016, po elektronski poti pa do 10. maja 2016,
z učinkom na celoletno RTV naročnino za leto 2016. Nadomestna izjava, poslana po pošti od
1. maja 2016 do 30. junija 2016, ter po elektronski poti od 11. maja 2016 do 30. junija 2016,
vpliva na polletno RTV naročnino za obdobje julij-december 2016. Nadomestna izjava, poslana
po pošti od 1. julija 2016 do 31. januarja 2017, vpliva na celoletno RTV naročnino za leto 2017.

Nadomestne izjave za leto 2017 in kasneje
Od prijav za leto 2017 dalje mora biti nadomestna izjava o neposedovanju, da bo vplivala na letno naročnino od 1. januarja vsakega leta, vložena od 1. julija predhodnega leta do 31. januarja
tistega leta, na katerega se nanaša. Na primer, če naj ima učinek na celoletno RTV naročnino
za leto 2017, se mora nadomestna izjava o neposedovanju vložiti v obdobju med 1. julijem 2016
in 31. januarjem 2017.
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Nadomestna izjava o neposedovanju, vložena v obdobju med 1. februarjem in 30. junijem
referenčnega leta, bo vplivala na polletno RTV naročnino za obdobje julij-december v istem letu. Tako bo na primer nadomestna izjava o neposedovanju, vložena v obdobju med 1. februarjem in 30. junijem 2017, vplivala na polletno RTV naročnino za obdobje julij-december
2017.

OPOZORILO: v primeru sklenitve nove pogodbe o oskrbi gospodinjstva z električno energijo s
strani oseb, ki v letu sklenitve pogodbe še nimajo sklenjenih drugih pogodb za oskrbo gospodinjstva, se nadomestna izjava o neposedovanju vloži do konca meseca, ki sledi datumu sklenitve pogodbe o oskrbi, in vpliva na obdobje od datuma aktiviranja same oskrbe z električno
energijo.
Opozarjamo, da izjava o neposedovanju velja eno leto in jo je treba predložiti vsako leto, za katerega velja pogoj o neposedovanju televizijskega sprejemnika, v zgoraj navedenih rokih. Izjavo morajo vsakoletno vložiti tudi osebe, ki so predložile prijavo ukinitve naročnine, tudi z
zapečatenjem.

PREGLEDNICA B
Nadomestna izjava v "Preglednici B" se lahko predloži kadarkoli v teku leta in vpliva na spremenjen izračun dolgovane RTV naročnine od datuma nastanka navedenih pogojev. Če je do
spremembe pogojev prišlo na prvi dan vsakega polletja, se naročnina ne dolguje od tega polletja dalje. Na primer, če je do spremenjenih pogojev (na primer, datum spremembe naslova
bivališča ali datum smrti) prišlo od 1. januarja v letu predložitve nadomestne izjave, se
naročnina ne dolguje od prvega polletja tega leta; če je do spremenjenih pogojev prišlo v obdobju med 2. januarjem in 1. julijem v letu predložitve nadomestne izjave, se naročnina ne dolguje od drugega polletja tega leta dalje. Če so spremembe nastale na dan po 1. juliju, se
naročnina ne dolguje od začetka prvega polletja naslednjega leta.

KAKO
SE VLOŽI

PREGLEDNICA C
"Prijava spremembe pogojev" v "Preglednici C", ki povzroči obveznost plačila RTV naročnine,
ima učinek od tistega meseca, v katerem se je vložila.

Nadomestno izjavo vložia:
• zavezanec ali dedič, neposredno prek temu namenjene spletne aplikacije, na voljo na spletni
strani Agencije za prihodke, z uporabo poverilnic Fisconline ali Entratel , ki mu jih dodeli Agencija za prihodke;
• prek pooblaščenega posrednika v smislu 3. odstavka, 3. člena O.P.R. št.322/1998.

Šteje, da je bila prijava vložena na datum, razviden na elektronskem potrdilu, ki ga izda Agencija za prihodke.

V primeru, da nadomestne izjave ni mogoče vložiti po elektronski poti, jo lahko pošljete tudi po
pošti v priporočeni pošiljki brez ovojnice na naslednji naslov:
Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 10121 Torino.
Šteje, da je bila prijava vložena na datum oddaje na pošti, razviden na poštnem žigu.

OPOZORILO: v zadnjem primeru se mora obrazec predložiti skupaj s kopijo veljavnega osebnega dokumenta.
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