NADOMESTNA IZJAVA, KI JE NAMENJENA ZA OPROSTITEV PLAČILA RTV
NAROČNINE V SKLADU S ČLENOM 1, ODSTAVEK 132, ZAKONA 24. DECEMBRA 2007, ŠT. 244
NAVODILO
KDO LAHKO
PREDSTAVLJA
NADOMESTNO
IZJAVO

Člen 1, odstavek 132, zakona 24. decembra 2007, št. 244 (Zakon o financah za leto 2008)
predvideva, od leta 2008, ukinitev plačila RTV naročnine za zasebno rabo za osebe, ki so
starejše od 75 let in ki izpolnjujejo določene zahteve.
Za leto 2018 in za leto 2019 sta odloka Ministra za gospodarstvo in finance z dne 16. februarja
2018 in z dne 24. oktobra 2019, v dogovoru z Ministrom za gospodarski razvoj, zvišala s
6,713.98 evrov na 8.000,00 evrov dohodkovni prag za izkoriščanje oprostitve plačila RTV
naročnine, ki ga predvideva omenjeni zakon.
355. odstavek 1. člena zakona št. 160 z dne 27. decembra 2019 je določil na 8000 evrov - od
leta 2020 dalje - dohodkovno mero, do katere osebe, ki so stare 75 let ali več, ne plačajo
naročnine na televizijo.
Upoštevajoč to dejstvo mora zadevna oseba za uveljavitev olajšanja predložiti nadomestno
izjavo, sprejeto v skladu s členoma 46 in 47 UPR z dne 28. decembra 2000, št. 445, ki potrjuje
obstoj pogojev in zahtev, ki dajejo pravico do oprostitve v skladu s členom 1, odstavek 132,
zakona št. 244 iz leta 2007.
So zahteve za dostop do ugodnosti naslednje:
• v roku za plačilo RTV naročnine (trenutno 31. januarja in 31. julija vsako leto) dopolniti 75
let starosti. Upoštevajte, da ste upravičeni do oprostitve plačila naročnine za celotno
referenčno leto, če imate 75. rojstni dan med 1. avgustom prejšnjega leta in 31. januarjem
referenčnega leta (na primer, če je 75. rojstni dan 10. decembra 2019 ali 10. januarja 2020,
imate pravico do oprostitve za celo leto 2020). Če pa se 75. rojstni dan pojavi med 1.
februarjem in 31. julijem, imate pravico do oprostitve plačila naročnine za drugo polovico
referenčnega leta (na primer, če je 75. rojstni dan 10. februarja 2020, imate pravico do
oprostitve za drugo polovico leta 2020);
• ne živeti skupaj z drugimi subjekti poleg zakonca ali registriranega partnerja, ki imajo
lastni dohodek z izjemo gospodinjskih sodelavcev, družinskih sodelavk, sodelavcev in varušk
ali varuhov;
• imeti dohodek, ki ne presega, skupaj s premoženjem svojega zakonca - ali registriranega
partnerja -, 6.713,98 EUR (za zahteve za oprostitev v zvezi z leti do leta 2017) ali 8.000,00
EUR (za zahteve za oprostitev za leto 2018 in naslednja leta).

POZOR: Olajšanje je dodeljeno, če je v bivališču eden ali več televizijskih sprejemnikov,
medtem ko ni dodeljeno, če je televizijski sprejemnik na drugačnem mestu od bivališča.
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KAKO SE
IZJAVA
PREDSTAVI

Nadomestna izjava, ki potrjuje posedovanje zahtev za pridobitev olajšanja, lahko pošljete s
priporočeno pošto brez ovojnice na naslednji naslov: AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE
PROVINCIALE 1 DI TORINO – UFFICIO CANONE TV – Casella postale 22 - 10121 TORINO.
Izjava se šteje za predloženo na datum odpreme, ki izhaja iz poštnega žiga.

POZOR: v tem primeru je treba nadomestni izjavi priložiti kopijo veljavnega identifikacijskega
dokumenta.
Nadomestno izjavo lahko pošljete tudi s overjeno elektronsko pošto, pod pogojem, da izjavo
digitalno podpiše oseba, ki zahteva oprostitev. Digitalno podpisana izjava, morate poslati po
overjeni elektronski pošti na naslov cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.
Alternativno lahko zainteresirano stranko dodeli nadomestno izjavo lokalnemu uradu Agencije
za prihodke. Na spletnih straneh lahko najdete naslove lokalnih uradov
www.agenziaentrate.gov.it.

KAKO SE IZJAVA
IZPOLNJUJE

Nadomestna izjava vsebuje:
• navedbo osebnih podatkov registracijskega zavezanca;
• leto, za katero so izpolnjeni pogoji, da bi lahko izkoristili oprostitev plačila RTV naročnine.
Poleg tega mora registracijski zavezanec izjaviti, da ni poročen (ali v registrirani civilni
skupnosti z drugo osebo) s tem, da označi ustrezno okence.
Če je davkoplačevalec poročen ali v registrirani civilni skupnosti z drugo osebo, je treba v
ustrezno okence vstaviti davčno številko zakonca/registriranega partnerja.
Poleg tega mora zavezanec izjaviti, da ne živi v skupnem gospodinjstvu z drugimi osebami,
razen z zakoncem, ki imajo lastne dohodke z izjemo z izjemo gospodinjskih sodelavcev,
družinskih sodelavk, sodelavcev in varušk ali varuhov.
Nazadnje je treba ugotoviti, da v davčnem letu pred letom, za katero se namerava uporabiti
olajšanje, vsota skupnega dohodka registracijskega zavezanca in zakonca (ali registriranega
partnerja), ne presega meje, ki jo določa zakon.
Zlasti je treba označiti po izbiri polje:
- "6.713,98 EVROV", če se nadomestna izjava izda za leta 2017 ali prej (na primer za
nadomestno izjavo, predloženo za leto 2017, je referenčni dohodek tisti, ki se nanaša na
davčno leto 2016);
- "8.000,00 EVROV", če se nadomestna izjava izda za leto 2018 in naslednja leta (za
nadomestno izjavo, predloženo za leto 2020, je referenčni dohodek tisti, ki se nanaša na
davčno leto 2019).
Za izračun dohodka, ki bo koristil ugodnosti, je se zneske dohodka subjekta, ki zahteva
olajšanje, in dohodka zakonca ali registriranega partnerja seštejeta. Treba je upoštevati
dohodek, ki se nanaša na leto pred letom, za katero se namerava uveljavljati zgoraj omenjena
olajšanja.
Dohodek, ki se pobira za pridobitev olajšanja, je opredeljen kot seštevek:
• obdavčljivega dohodka, ki izhaja iz davčne napovedi, predstavljene za preteklo davčno leto.
Za tiste, ki so oproščeni predložitve izjave, se šteje za referenco dohodek, ki je naveden v
Enotni Potrditvi;
• dohodka, ki je predmet nadomestnega davka ali davčnega odtegljaja, kot so na primer
obresti na bančnih ali poštnih vlogih, BOT, SCT in drugih državnih vrednostnih papirjih ter
dohodki od naložbenih kvot;
• plač, ki jih plačujejo mednarodni subjekti ali organi, diplomatska in konzularna predstavništva
ter misije, pa tudi tiste, ki jih plača Sveti sedež, subjekti, ki jih on neposredno upravlja in
osrednji organi Katoliške cerkve;
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• dohodka tujega izvora, ki v Italiji ni obdavčen.
Izračunani so:
• dohodek, ki je oproščen IRPEF (na primer vojne pokojnine, pokojnine INAIL, pokojnine za
civilne invalide);
• odpravnine in z njimi povezani predujmi;
• dohodek glavnega bivališča in njegove priloge;
• dohodek, za katerega velja ločeno obdavčenje.

POZOR: Subjekti, ki so predložili nadomestno izjavo, lahko v prihodnjih letih še naprej
prejemajo olajšanje, ne dà bi predstavili novih izjav.

SPREMEMBE
PRI POGOJIH

Nasprotno, izjavo o spremembi pri pogojih je treba dopolniti in s tem sporočiti, da pogoji, ki so
bili določeni v prejšnji nadomestni izjavi (na primer preseganje omejitve lastnega dohodka in
dohodka zakonca/registriranega partnerja, da bi izkoristili oprostitev ali prisotnost drugega
družinskega člana - drugačnega od zakonca/registriranega partnerja -, ki ima lastni dohodek) ne
obstajajo več. V takih primerih je treba v ustreznem polju navesti leto, v katerem pogoji za
oprostitev prenehajo obstajati. Če na primer dohodek davkoplačevalca in zakonca za davčno leto
2019 presega pričakovani prag 8.000,00 evrov, bo treba navesti na ustreznem polju leto 2019.
Izjava o spremembi pri pogojih za odjemalce toka pomeni obračun zamudnih obrokov RTV
naročnine na prvem računu po datumu predložitve izjave.
Subjekti, ki niso odjemalci toka in ki nimajo več pravice za pridobitev olajšanja, morajo predložiti
izjavo o spremembi pri pogojih in uproabljati obrazec F24 pri plačilu RTV naročnine.

POZOR: Treba je opozoriti, da v skladu s členoma 75 in 76 UPR št. 445 iz leta 2000, vsakdo, ki

daje lažne izjave, oblikuje ponarejene listine ali jih uporablja, se kaznuje v skladu s kazenskim
zakonikom in posebnimi zakoni o tej zadevi, pa tudi z izgubo vseh dodeljenih olajšanj.

PODPISOVANJE

Obrazec mora podpisati davčni zavezanec, ki navaja datum podpisovanja.
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