NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA F24 DDV Registracija vozila EU
OBRAZEC SE UPORABLJA
ZA PLAČILO: DDV za registracijo ali vpis motornih vozil in njihovih prikolic, tudi novih, ki so predmet nakupa v okviru skupnosti iz naslova bremen (9.odst. 1.člena Zakonski Odlok (ZO) št. 262 z dne 3. oktobra 2006 spremenjenega v Zakon št. 286 z
dne 24. novembra 2006).

Kako se plača
Dolgovani zneski se plačajo z več obrazci.
Tisti, ki so zavezani za DDV plačujejo po elektronski poti v skladu z 49.odstavkom 37.člena Zakonski odlok (ZO) št.223 z dne 04.07.2006
razen v primeru, če so oproščeni plačila.
V takem primeri se lahko plača na okencu izterjevalcev, pri pogodbenih bankah in na pošti:
• v gotovini;
• plačilnimi karticami Pago BANCOMAT pri okencih;
• s plačilno kartico POSTAMAT, predplačano kartico POSTEPAY, kjer se bremeni poštni tekoči račun pri kateri koli pošti;
• z bančnimi ali poštnimi čeki, ki jih davčni zavezanec naslovi nase, ali s krožnimi čeki, ali s poštnimi nakaznicami ali s potrjenimi poštnimi nakaznicami na ime davčnega zavezanca žirirane za vnovčenje pri banki ali Pošti. Na čeku ali poštni nakaznici mora v vsakem
primeru biti naveden končni saldo naveden na plačilnem obrazcu. V primeru, da se uporablja poštni ček za plačilo na tisti Pošti, se
plača na pošti, kjer ima davčni zavezanec odprt račun;
• s krožnimi čeki in menicami, pri izterjevalcih Opozorilo.
Opozorilo: v primeru, da bi bil ček tudi samo delno brez kritja, ali nevnočljiv, se šteje, da plačilo ni bilo izvršeno.
Kako izpolnite obrazec
Ta obrazec je na voljo izključno na internetni strani “www.agenziaentrate.gov.it”.
Davčni zavezanec mora biti pozoren predvsem pri vnosu davčne številke, osebnih podatkov in davčnega domicila.
“Davčna številka sozavezanca, dediča, roditelja, skrbnika ali stečajnega upravitelja” mora biti navedena skupaj z “identifikacijsko številko”. Slednjo dobite iz tabele, ki se nahaja na spletni strani “www.agenziaentrate.gov.it”, ( npr.: roditelj/skrbnik = 02; stečajni upravitelj =
03; dedič = 07), z davčno številko:
– sozavezanca;
– dediča, roditelja, skrbnika ali stečajnega upravitelja, ki izvede plačilo za račun davčnega zavezanca in ki mora podpisati obrazec.
V ustrezne vrstice se vnašajo, predvsem je treba biti pozoren na vrsto vozila (A = osebno vozilo, M = motorno vozilo, R = prikolica), številka šasije, šifra dajatve za katero se izvaja plačilo in leto, na katero se nanaša samo plačilo, ki se navede s štirimi
številkami (es.: 2007).
Zaradi morebitnih napak pri izpolnjevanju obrazca se lahko zahteva ponovno plačilo že plačanega zneska.
Subjekti, pri katerih davčno obdobje ne sovpada s koledarskim letom, morajo označiti kvadratek in navesti v stolpcu “leto plačila" prvo
izmed dveh koledarskih let, za katero se plačuje.
Izključno dolgovani zneski morajo biti vedno navedeni s prvima dvema decimalkama, tudi v primeru, da sta leti enaki ničli. V primeru če
je več decimalk, se zaokroži druga decimalka po naslednjem kriteriju: če je tretja številka enaka ali večja od 5 se zaokroži navzgor; če
pa je manjša od 5, pa navzdol (npr. 52,752 evrov je zaokroženo 52,75; 52,755 evrov je zaokroženo 52,76 evrov; 52,758 evrov je
zaokroženo 52,76 evrov). Prvi dve decimalki se navede tudi če je nič kot v primeru, ko je znesek v evrih (npr.plačati je treba znesek 52
evrov in se navede 52,00).
Dopolnjen spisek šifer dajatve je na voljo pri izterjevalcih, bankah in poštah ter na internetni strani “www.agenziaentrate.gov.it”.

