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VLOGA ZA VRAČILO RTV NAROČNINE ZA ZASEBNO RABO, PLAČANE Z OBREMENITVIJO NA POLOŽNICI ZA PLAČILO OSKRBE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
ČEMU JE
NAMENJENA

NAVODILA

Obrazec morajo uporabiti izključno zavezanci, ki imajo sklenjeno pogodbo za oskrbo z električno,
na katero se je bremenilo plačilo RTV naročnine za zasebno rabo, za vračilo vplačanega zneska
v primeru, da menijo, da so ga plačali neupravičeno

POZOR: ta obrazec se lahko uporabi samo v primeru, da je bila naročnina plačana
neupravičeno in po nepotrebnem z bremenitvijo na položnici za plačilo za oskrbo z električno
energijo.
Vlogo za vračilo lahko predloži tudi dedič imenovanih pogodb o oskrbi z električno energijo,
sklenjenih v imenu pokojnika.

SPLOŠNI PODATKI Podatki prijavitelja
V tem razdelku se vpišejo osebni podatki (priimek, ime, datum in kraj rojstva ter davčna številka)
in e-poštni naslov vlagatelja vloge za vračilo.
Vloga s strani dediča
Če prošnjo za vračilo vloži dedič v zvezi s pogodbo za oskrbo z električno energijo, sklenjeno v
imenu pokojnika, mora v ustreznem razdelku navesti osebne podatke in davčno številko
pokojnika.

Obveza za elektronsko pošiljanje
Ta razdelek izpolnite in podpišete samo, če vlogo za vračilo pošlje pooblaščeni posrednik, ki
vpiše svojo davčno številko in datum (dan, mesec in leto) sprejema zaveze za predložitev
izjave.

Vloga za vračilo
V tem razdelku je potrebno navesti:
• davčno obdobje, na katerega se nanaša RTV naročnina. Leto ne more biti 2015 ali leta pred
tem, saj se ta obrazec lahko uporabi samo za vračilo naročnine z obremenitvijo na računih za
plačilo oskrbe z električno energijo;
• skupni znesek za vračilo;
• šifra POD (mesto odčitavanja - ta podatek je naveden na računu/položnici). Če je šifra POD
enaka za vse račune/položnice, zadostuje, da jo navedete samo enkrat v prvi vrstici;
• identifikacijska številka računa/položnice, na kateri se je bremenila naročnina, na katere vračilo
se nanaša vloga (ta podatek je naveden na računu/položnici);
• znesek naročnine, za katerega se zahteva povračilo, za vsak posamezni račun.
Skupni znesek vračila mora sovpadati s seštevkom zneskov naročnine na posameznih računih.

Poleg tega morate navesti razlog, zaradi katerega naprošate za vračilo neupravičeno plačane
naročnine z obremenitvijo na računu/položnici za plačilo oskrbe z električno energijo, in vpisati
ustrezno šifro, ki jo izberete med naslednjimi:

1 Vlagatelj ali drug član njegove registrirane družine izpolnjuje pogoje za oprostitev v skladu s
točko 132, 1. čl. zakona št. 244/2007 (državljan starosti nad 75 let s skupnim družinskim
prihodkom manj kot 6.713,98 evrov), in je bila vložena ustrezna nadomestna izjava. Za
uveljavljanje oprostitve za leto 2018 ne smejo skupni dohodki družine prejšnjega leta (2017)
presegati 8.000 evrov;

2 Vlagatelj ali drug član njegove registrirane družine izpolnjuje pogoje za oprostitev zaradi
učinka mednarodnih konvencij (na primer, tuje diplomatsko ali vojaško osebje), in je bila
vložena ustrezna nadomestna izjava;
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3 Vlagatelj je plačal naročnino z obremenitvijo na računih za plačilo oskrbe z električno energijo, sam ali kateri od njegovih družinskih članov pa so plačali RTV naročnino tudi na drug
način (na primer z obremenitvijo pokojnine);

4 Vlagatelj je plačal naročnino z obremenitvijo na računih za plačilo oskrbe z električno energijo, ista naročnina pa je bila plačana tudi z obremenitvijo na računih za plačilo katerega drugega odjemnega mesta oskrbe z električno energijo na ime drugega družinskega člana iste
registrirane družine.
Opomba. V tem primeru navedite :
• davčno številko družinskega člana, na katerega ime je bila plačana naročnina.
Ta navedba šteje kot nadomestna izjava v smislu 47. člena O.P.R. št. 445 z dne 28. decembra 2000 in ima učinke, ki izhajajo iz predložitve nadomestne izjave, ki jo opredeljuje črka
c) točke 1.1 uredbe direktorja Agencije za prihodke z dne 24. marca 2016 in kasnejših sprememb;

• obdobje, v katerem so izpolnjene predpostavke za vlogo.
Zlasti se mora v polju "datum začetka" navesti datum, od katerega dalje veljajo navedene
predpostavke (pripadnost isti registrirani družini). Če se veljavnost potrjenega pogoja začne
s datumom pred 1. januarja davčnega leta, za katerega se zahteva vračilo, se po dogovoru
lahko v polju "Datum začetka" vnese 1. januarja leta, za katerega se zahteva vračilo. Če
izhaja pripadnost isti registrirani družini iz obdobja pred 1. januarjem 2016, se lahko v polju
"datum začetka" označi dogovorni (oppure: konvenzionalni, ma meglio la prima) datum
01/01/2016. Polje "datum konca" se mora izpolniti zgolj v primeru, da so na datum predložitve vloge prenehale obstajati navedene predpostavke. Zato se v tem polju navede datum, na
katerega je prišlo do prenehanja obstoja predpostavke (na primer, da vlagatelj na datum
predložitve vloge za vračilo ne pripada več registrirani družini osebe, katere davčna številka
je navedena v ustreznem polju). Če pa je na datum predložitve vloge za vračilo predpostavka še veljavna, se polje "datum konca" ne sme izpolniti.

Če polje "datum konca" ni izpolnjeno, velja vloga za vračilo naročnine, predložena z razlogom
pod šifro 4, kot nadomestna izjava, s katero vlagatelj izjavlja, da se RTV naročnina za zasebno
rabo 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.

Registrirana družina predstavlja skupek oseb, med seboj povezanih z zakonsko zvezo, sorodstvom, civilna zveza, pripadnostjo, posvojitvijo, skrbništvom ali čustvenimi vezmi, ki živijo skupaj in imajo stalno bivališče v isti občini (4. člen O.P.R. št. 223/1989).

Dedič lahko izpolni ta razdelek v potrdilo, da je naročnina vezana na odjemno mesto oskrbe z
električno energijo na njegovo ime ali na ime druge osebe, četudi sklenitelj pogodbe za oskrbo
z električno energijo ni družinski član iste družine pokojnika.

Če pride po vložitvi prošnje za vračilo do spremembe predpostavk, morate izpolniti poseben
razdelek "Prijava spremembe predpostavk" na obrazcu nadomestne izjave o plačilu RTV
naročnine za zasebno rabo, odobrenem z uredbo direktorja Agencije za prihodke z dne 24.
marca 2016 in kasnejšimi spremembami, ki je na voljo na spletni strani
www.agenziaentrate.gov.it.

5 Če je vlagatelj predložil nadomestno izjavo, da sam ali družinski člani njegove registrirane
družine ne posedujejo televizijskih sprejemnikov.
6 Drugi razlogi, ki se razlikujejo od predhodnih.

V posebnem polju se mora navesti kratek opis razloga, zaradi katerega zahtevate vračilo
plačane naročnine.

KAKO SE VLOŽI

Podpis vlagatelja
Datum in podpis vlagatelja.

Vlogo za vračilo vloži:
• neposredno sklenitelj pogodbe za oskrbo z električno energijo ali njegovi dediči, preko posebne spletne aplikacije, ki je na voljo na spletni strani Agencije za prihodke, z uporabo poverilnic
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Entratel ali Fisconline, v zvezi s pogoji za vložitev davčnih prijav, ki jih opredeljuje odlok Predsednika Republike št. 322 z dne 22. julija 1998;
• pooblaščeni posrednik, usposobljeni skladno s 3. odstavkom 3. člena prej navedenega
O.P.R. št. 322 iz leta 1998, pooblaščenih s strani zavezanca, ki v ta namen uporabijo v prejšnji
točki omenjeno spletno aplikacijo, na voljo na spletni strani Agencije za prihodke.

Šteje, da je bila prošnja vložena na datum, razviden na elektronskem potrdilu, ki ga izda Agencija za prihodke.
V primeru, da elektronsko pošiljanje vloge za vračilo ni mogoče, jo lahko pošljete tudi po pošti
v priporočeni pošiljki na naslednji naslov:
Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 – 10121 Torino.
Šteje, da je bila prošnja za vračilo 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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